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الدولية،)السمخة314)،ثلا!طههاصالا!اول!953ح4!االعالميةالمعارفدائرة،الأولا:رئيسبتمصدري!منموادهاالموسوعةهدهاممتمدتفي!ل!

الموادتلكتحقيحمعالدائرد،تلكموادسال!ضيرترج!احيتم(،8911و7991و6911و5991و4911و3991و2991طبعات

عاليةنسبةالثانيةادلجعةلهذهطغتوالتي،المعرفةمحالاتمحتلصفيعر!لاحثورلهاقاماكتيالإصافات،الثاىوإسلاميا؟عربياومواءمتها

عبدارريزلن!ططمانمؤسسةموفعنلالضرورةتعبرلاوأفكارآراءم!الموسوعةتتصحمهما!إدولدا.للموسوعةالإسلاميةالعرليةالهويةتعمق

وعملرأيعنتعبروإ؟،(؟بوك)وورلدالعالميةالمعارددائرةأووالتوزئ!،للشمرالموسوعةأعمال)مؤسسةالناشرةالمؤ!سسةأو،الخيريةسعودآل

الموسوعةهدهتتطهورأدوالمأمولوإسلاميا.عرلياومواءمتهاوتسقيحهابمراحعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتمواالدينالمتحصص!ت،الأساتذةمئات

فيوالتمهيدالطبعتينمقدمتىاظر.اللهلإدلىوالتحديثالتنقئوالمواءمةاستمرارمع،والإسلاميةالعريةالموادمنمزيدبإضالة،طمعةلعدطبعة

.الأولالمجلدصدر

التنويه.وح!لدا،شريفةنمويةوأحاديث،كريمةقرآنيةآياتالموسوعةهدهتحوي3

الثانيةالطبعة

(!61!هـ)6أ614وايوريع،للنشرالموسوعةأعمالمؤسسة6

ابرأتاءالوطنيةفهدالملكمكتبةفهرسة

الرياض.-2ط.-العالميةالعربيةالموسوعة

س!7.42*67.1ص593

لرمحموعة(80699-320-53-رد!ك

(21)سحلد1443080696

الرسةاطرسوعاتأ

3100181353ديوي

0351813ةلإيداعارقه

)محموعة(5.169-32-308-ردمك

(21)محلد30-4-80691!-4

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالممدف65311الرياض-72029بص

(1)8871914:فاكس-(1)5491914:تلفون

لأط!كاهلأح!حأ!!ولحلأول3ولأ!ل!!هلأح

رعاع؟از3،اص!"؟لأي!،4حلاح"هاس!4أءكث!كا-"3ثا!؟اأ3"أول!ع!!ز3،كاأحألاا5،ا

ع.ه.كاه*27029-اوللا؟4!36511أ!،،404!ولهم3لما!زط*عكلهـ41!

.اس!+)1(4591941-.**3)1(941اة87

6141الأولىالطبعة

141!الثانيةالطبعة

اوالطبعحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،و!ميلةبأي

إلاغيرها،أوتسجيلا

)69!أم(هـ

م()9991هـ

منجزءأيبطبعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفيوالتوزيعلنعتر

وأهيئةأيعلىنقلهأووامشرحاعها،المعلوماتلحزننظامأيفيإدخالهأو

وأامشنساخاكاتأو،ميكاني!جةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الساشر.مدكتاىبإذن
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الهجائىالترتيبفيعشرالثانيالحرفالسينس.

العربية،الأبجديةترتيبفىعشروالخامس،العربى

انظر:.الجملحسابفي6(0)الرقمعددياويساوي

فييأتيالقديمالصوتيالترتيبوفي.الجملحساب

عندوالثامنأحمد،بنالخليلعندعشرالثانيالترتيب

فييأتيالحديثالصوتيالترتيبوفي.جنيابن

الصوتياتعلماءأغلبعندعشرالسادسالترتيب

المعاصرين.

احتكاكىلثويصوتالسين.الصوتيةالصفات

العليا،الأسنانخلفاللسانطرفباعتمادينطق،مهموس

للهواءمنفذوجودومعالعليا،باللثةاللسانمقدمالتقاءمع

مروريمنعحتىالحنكوبربأقصى،الاحتكاكفيحدث

النطقعندالصوتيةالأوتارولاتتذبذب.الأنفمنالهواء

ثاءالسينالناسبعضينطقاللعسانفيخلقيةولعيوب.به

تختفي،الشمسيةالحروفمنوالسين.لثغةذلكويسمى

انظر:.السوق:مثل،كتابةلانطقاالتعريف)أل(لاممعها

الصامت.

حروفمنالسينحرف.النحويةالاستخدامات

الاستقباللمعنىالمضارعقبليردفهو،العاملةغيرالمعاني

القريب.المستقبلفيأي،سأكتب:مثل

المهملةالحروفمنالسينحرف.الكتابيةالصفات

مفردةالنعئ!خطفي،السينوتكتب(.المنقوطة)غير

هكذا:!ه!،قبلهابماومتصلة.نفوسمثل:فيس،هكذا:

مثل:فيس،هكذا:بعدهابماومتصلةنفس،مثل:في

مثل:في-،هكذا:بعدهاوماقبلهابماومتصلةسماء،

نسيم.

الألفباء.؟الأبجدية،العربيةالحروفأيضا:انظر

م(.-754؟اهـ،36-؟)عطاء،السائبابن

الكوفي.،الثقفييزيدبنالسائببنعطاءالسائبأبو

منوهو-أبيهعنحدث،الكوفةمحدثالحافظالإمام

وعن-صحابيوهو-أوفىأبىبنعبداللهوعن-التابعين

عنهحدث.وغيرهمجبيربنوسعيدومجاهدليلىأبيابن

وغيرهم.زيدبنوحمادوشعبةالثوريسفيان

والثوريشعبةعنهوروىالعلماء،كبارمنكان

بنوجريرالواسطيعبداللهبنوخالدبشيرابنوهشيم

كلفيالقرآنيختم،اللهعبادخيارمنوكانالحميد.عبد

ليلة.

.المادةعديهاتوجدالتىادثلاثالحالاتإحدىالسائل

ويشبه.الصلبةوالحالةالغازيةالحالةهماالأخريانوالحالتان

الحرف!سلعمثيلخاص!طرقى

!

العردة.مورسإشماراتص

إلابجهدبع5

السحودبة.فيالمسنخدم!الإشاريهبريل

العرلي.الخطمتصختلفةبأنواعأسأالسيون

لللى

الكوفي

ك!

الطاعي.النسنيفيالسينمننماذج

وسط

كما

لييواالد

ممأ

اثرفعة



الخلاليالسائل6

ببعضبعضهايرتبطلاجزيئاتهأنحيثمنالغازالسائل

يوضئوعاءأيشكليأخذأنيم!صوأنه،معيننحوعلى

الصلبةللحالةمشابهاويكونالغازعنيحتلفل!شه.فيه

قابلةغيرجزيئاتهوأنمحددا،حجمالهأنحيثمن

يحافظأنهالسائلسماتومن.ضئيلبقدرإلاللضغط

فإنهأذرععدةلهوعاءفيوضعفإذا،مستواهعلىدائما

.الأذرعجميعفيالمستوىنفسيرتمإلى

ينئكنأخوترامننوعأصسائلاسطحعلىويحدث

الجلددوريماثلبدورالسطحهذافيقوم،جزيئاتهنشاط

فإذا.السطحيالتوتربخاصيةمايسمىوهو،الحيللكائن

هذهتبقىفسوفالماءفيدهنيةبمادةمغطاةإبرةوضعت

وذلك،داخلهتغطصأندونسطحهعلىطافيةالإبرة

السطحي.التوترهذابفعل

الأخرىللموادجاذبيةعادةالسائ!!جزيئاتوتوجد

يرتفعالسائلنجدفإنناولذلك.لبعضهاجاذبيتهامنأكثر

الانابيبفيمستواهمنأعلىإلىالضيقةالأنابيبفي

هذهوبفع!!.الشعريةبالخاصيةمايسمىوهو،الاوسع

الماء.امتصاصمنالنباتيتمكن،الشعريةالخاصية

نقطةمنأعلىإلىالسوائلحرارةدرجةرفعتموإذا

أمابخار.إلىالماءويتحول،عازاتإلىتتحولفإنها،معينة

تتحولفإنهامعينةنقطةمنأقلإلىالسوائلتبريدتمإذا

سائلولك!!ثلجا.ليصبعالماءويتجمد،الصلبةالحالةإلى

وضغطتبريدويمكن.بهخاصشانغليانونقطةتجمدنقطة

تتحولحتىالأصليةالغازيةحالتهافيتكونعندماالمواد

حالتهافيوهيالموادتسخينيمكنكما.السائلةالحالةإلى

المزيدلمعرفة.السائلةالحالةإلىتتحولحتىالأصليةالصلبة

الجمامد.الغاز،ان!:،السوائلعن

الموسوعةفىملةذاتمقالات

المحلولاضجمدادرحةالبحار

الا!كحهار!طةعلم،السوا،!التقطير

العليان!طةالتنا!كئالسيفولى

الهواءالكما!ةالسطحىالتوتر

ئ!!الساءلهواااللروحةالحزيء

المادةاحتصريةاالحاصية

)الحهارالإنسانجسمانظر:الخلالي.السائل

(.اللمفاوي

يحيطالجسمنىلائلالشوكيالدماعيالسائل

بنوينساب،الشوكيوالحبلللدماغالكليبالسط!

العصبية.المراكزهذهتغطيالتيالدماغأغشيةاوأصسحاياا

والعمودالدماغتحميإضافيةكوسادةالسائلويعمل

عنتنتجالتيالفضلاتيزيلأنهكما.الاذىمنالفقري

الأوقاتبعضفيالأطباءويسحب.المحيالأيضعملية

القناةفىجلديةتحتإبرةبإيلاجوذلكبمالسائلمنقليلا

البزلأو،الشوكيبالبزلالعمليةهذهوتسمى،الشوكية

منالعديدلتشخيصالسائلالأطباءولحللالقطنى.

الكشفويمكنالسحايا.التهابذلكفيبما،الأمراض

السائل.ضغطمعرفةخلالمنالدماغعرلىضغطأيعن

.الفقريالعمودبمالدماغ:أيضاانظر

المفصل.بمالركبةانظر:.الزليليالسائل

البشريالتكاثرالاستيلادبمان!:.المئويالسائل

اسذكور(.ا)في

القانويكة(.)الظمالقانونان!:.القضائيةالسابقة

أقصىفيالواقعةهوكايدو،جزيرةعاصمةسايورو

منبالقربالجزيرةمنالغربيالجزءفيوهي،اليابانشمال

نسمة.أو979.425سكانهاعددأوتارو.خليح

عامفيالغرليةالمدننمطعلى!عابورومدينةوأقيمت

.للجزيرةوالصناعيالثقافيالمركزوتعتبر.أم871

والمنتجات،القنبخيوطمنسوجاتمنتجاتهاوتشمل

معالمهاومنالصويا.وفول،المكثف!والحليب،المطاطية

بأزهارالخاصةالنباتيةوالحدائقهوكايدو،جامعةالبارزة

الواقعةالتزلجبمنحدراتوالزائرالمقيمويستمتع.الألب

تبعدالتىجوزانكيمنطقةوبطقعي!،المدينةأطرافعلى

المدينة.غربيجنوبكمأ8

فيسابوروفيالشتويةالأوليمبيةالألعابأقيصتوقد

.أم729عامشتاء

أمريكيعالمام(.-881939)4إدواردسابير،

اللغة.وعلم)الأنثروبولوجيا(الإنسانعلمفيمتخصص

فىومعاعد.والشخصيةوالثقافةاللغةبينالعلاقةفيبحث

-اهما:الإنسانعلمفيللبحثجديدينفرعينتأسيس

المجتمعاتفياللغةدوريحل!الذياللغويالإنسانعلم

العلاقةفيينظرالذيالنفسىالإنسانعلم2،الختلفة

وسائلبامشحداثسابيرقامكما.والشحصيةالثقافةبين

رغموالحضاريالثقافيالتاريخبخاءإعادةمنالعلماءتمكن

الم!شوبة.الاثاراندثار

علمفيالثقافةمفهومعلىالأثرعطه!لسابيروكان

الخصائصمراتبالمفهومهذاثبتوقد.الحديثالإنسان

والثقافة.الشخصيةبينوالعلاقةالمكتسبة

التراكيبدراسةفياللغةعلمفىمساهمتهوكانت

والاختلافالشبهأوجهوتحليل،اللغاتوتاريخ،اللغوية



نتورسا

أخرىمجالاتعدةفىرائداكانأنهكما.اللغاتبين

يبحثالذيالعرقى،اللغةعلممنها،اللغةعلمفيجديدة

الذيالنفسياللغةوعلم،والثقافةاللغةبينالعلاقةفي

باللغة.المرتبطةالذهنيةالعملياتفييبحث

واحداوكتابا،المقالاتمنالكثيرسابيرآثارحوت

وعالجت.الكلامدراسةفيمقدمة:اللغةبعنوانموسعا

الحمرالهنودمجتمعوثقافاتلغاتالوصفيةدراساتهمعظم

أمريكا.فى

اليبورك.الغربيةألمانيافيلوينبرجمنطقةفيسابيرولد

المتحدةالولاياتإلىأسرتهمعوانتقلحاليا(،بولندافي

جامعةفىتعليمهوتلقى.عمرهمنالخامسةفيوهو

ييل.وجامعةشيكاغو

أم(.399-091)6بروسألبرت،سابين

لشلللقاحبتحضيرقام،الطبمجالفيأصيمي،حث

علىسابينلقاحيحتوي.الفمطريقعنيعطىالأطفال

لشللالمسببةالفيروساتمنفعاليتهااضعفتمواد

الجسميتأثرأندونالجسموقايةعلىتعمل،الأطفال

هذااستخدامالمتحدةالولاياتفيالأطباءبدأ.بالمرض

له.سابينتحضيرمنعامبعدوذلكم،6191عاماللقاح

طريقعنيتمقبل،منالأطفالشللضدالتلقيحوكان

اللقاحمنأسهلسابينلقاحاستخداميعتبرولذلك.الحقن

عنفضلا،ام459عامسالكيوناسحضرهالذيالسابق

نطاقعلىالعقاريناستعمالأدىوقد.فعاليتهمدةطول

كثيرةأجزاءفيالأطفالشللمرضأستئصالإلى،واسع

العالم.من

أخرىفيرو!ميةأمراضضدلقاحاتسابيناخترعوقد

باللإضافة،الضنكوحمىالدماغالتهابمرضذلكفىبما

بينعلاقةوجودإمكانيةحولعلميةبحوثاأجرىأنهإلى

.السرطانمرضأشكالوبعضالفيروسات

ما129عامأسرتهواستقرتبولندا،فيسابينولد

بجامعةالطبكليةفيتخرجثم،المتحدةبالولايات

منمجموعةضمنسابينعملأم.319عامنيويورك

كليةذلكفيبما،الطبيةالمؤسساتمنعددفيالأطباء

كارولينافيالطبوجامعةسنسناتيبجامعةالطب

والأوسمة.الجوائزمنكثيراببحوثهونال،الجنوبية

.الأطفالشللأيضا:انظر

شمالفيعاشواقديمةإيطاليةقبيدةأفرادالساليون

وقد.الرومانأصولبعضمنينحدرونوهمروما،شرقي

أنهتزعم،تاريخهمعنتروىبأسطورةالسابييناسماشتهر

المدينة.تلكرومولوسأنشأعندماامرأةأيةبرومايكنلم

يسمحواأنالمجاورةالقرىأهلمنرومولوسفطلب

وعندما.لهمزوجاتنسائهممنيختاروابأنللرومانيين

حولهمنالناسكلرومولوسدعا،طلبهالقرىرفضت

انتزعالاحتفالأثناءوفيأقامها.عطمةلاحتفالات

حروبفيالسابيوندخلثمقهرا.السابيينفتياتالرومان

حقناستطعنالنساءأولئكولكن،الرومانمعطاحنة

القتالبايقافأقنعنهمأنبعد،الطرفينبينالدماء

.واحدةأمةفيوالاندما!

كماوالسداة،اللحمةبينفيهتقاطعلانسيجالساظن

نموذجللساتانليسأنهكما.العاديالنسيجفيالحالهو

أنوأعإلىالعساتانيرجع.ولامعناعمنسيجفهو،معين

وأ،والرايون،والنيلونالحريرمثلالأنسجةمنأخرى

.الساتانبنسيجالخلوطالقطن

وزراءرئي!.م(5791-1091)إيساكوساتو،

الياباندولةوظهرت.أم729وام469عاميبيناليابان

الثانيةالعالميةالحرببعدعالميةكقوةقيادتهظلفى

عامصحيةلظروفساتواستقالأم(.459أ-)939

مأ749عاموفىتاناكا.كاكيويفخلفه،أم729

نوبلجائزةعلىالأيرلنديماكبرايدسينومعهساتوحصل

الأسلحةانتشارمنالحدفىلجهودهنتيجةوذلك،للسلام

النووية.

داخلجزيرةفيالصغيرةتابوزمدينةفىساتوولد

طوكيو،جامعةمنالقانونفيشهادةعلىوحصلالبحر.

الحربوأثناء.المواصلاتوزارةفيبالعملالتحقثم

الحديدية.السككتشغيلأدارالثانيةالعالمية

التشريعيللمجلسأنتخابهتمأم949عاموفي

المهمةالأحزاببأحدمناصبعدةفيوتنقل.لدايت
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سجمع)تصميمالفضاءرحطتانظر:50لىرن!

الشاء(.
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،الخدعأنواعمنعدداالسحرشضمنالسحر.أنواع
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وهو،حديثمخادعساحرأشهرهودنروبرتكان

القرنمنتصففيالسحرمارسحيث،فرنسىساحر

أبايدعىهودنروبرتوأصبح.الميلاديعشرالتاسع

.الجديدةالخدعمنكبيربعددلإسهامهالحديثالسحر

الولدذراعبينماأفقيا،الهواءفيالصغيرابنهعلقفمثلا

،هيرمانأديليدمؤخرأ،وقام.منتصبعمودإلىيستند
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فىبرسمهاالمشاهدونقامزخارفوينسخون،المشاهدين
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المحاصيلتدمرالتيالجرادموجاتمن-قلتهاعلى-الإقليم

الزراعية.



البربريالساحل01

تكونماغالباالإقليماهذاتربةفإن،وذاكهذاوفودتى
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64:السكانيةالكثافةمدد.%44،الريففى%56:السكانتوزيع

مأ889إحصائيةحسبالسكالىببكدد2.شحصا/كم

عامفىالسكانيببكددأنويحتمل.نسمة498152601.

نسمة..000265.17حواليم1002

والكاكاو،الموز-الغاباتوأعمالالزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الأرر،،الأناناس،ال!جلىزيت،الشاميةارزرةا،البنالمسيهوت

.الحلوةالبطاطا،الأخشاب

النسئوالمنتجاتالمكرر،السفطمشجات،المحفوظةالأغذية:التصنيع

الخشبية.

الأمل.لأرضالمجد:الوطنيالنشد

والأبيصالبرتقالى:الألوانتصمأفقيةخطوطعلىيشتمل:العلم

العلم.انظر:والأخ!ر.

ال!ر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.الفرنك!طالرئيسيةالوحدة:العملة

النقود.

منالأكواخوتبنى.بهتعيشالتيالأسرأفرادعدداختلاف

معظمأنكما.المعدنمنسقوفهاوتصنع،طينيةحوائط

عددالكن،الطينمنأكواخفىيعيشونالمدنفىالناس

غيرمنهناكالمقيمينكل)وتقريباالأثرياءالأفارقةمنقليلا

الطرازعلىمبنيةشققأوبيوتفييعيشون(الأفارقة

الحديث.

يذهبواأن،القانونبموجبالأطفالعلىيتعين.التعليم

يرتادولهذا،مساكنهممنالقريبةالابتدائيةالمدارسإلى

مننسبةلكن،الأطفالمنء7%نحوالمدارسهذه

عددويبلغ.%02لاتتعدىالثانويةالمدارسيرتادون

تقعالتيالوطنيةالعاجساحلجامعةفيالمسجلينالطلاب

حينفى.طالب/00013حواليأبيدجانمدينةفي

كلياتفىالعاجساحلجمهوريةشبانمنالعديديدرس

.أخرىمدنفيموجودة

العاجساحلجمهوريةسكانمعظميمارس.الديالة

منهمالمسلمينعددويبلغ،قديمةمحليةدينيةطقوسا

.النصارىمنفقط%أ.أنحينفي%،25حوالي

العاجساحلجمهوريةأراضيترتفع.والمناخالسطح

أرتفاعإلىلتصلالأطلسىالمحيطمنتدريجيبشكل

جمهوريةمنالشرقيالجزءأماالبحر.سطحفوقم593

الميناءوهىالعاح،ساحلحمهوريةفيالمدلىكبرىهىوأبيدجاد،البحيراتإحدىفوقيرتفعالصورةفىيبدوكماأبيدجانللدينةالأفقخط

غينيا.بحليجالبحيرةهذهترلطلناةوهماكوالتصدير.الاستيرادعملإتمركزوفيها،الرئيسي
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الشريطويمتد.الرمالوكثيرمنبسطفهوالعاجساحل

حدودمنشرقاكم6علىعرضهلايزيدالذي،الرملي

الشريططولعلىكم092لمسافة،المجاورةغاناجمهورية

عميقةبحيراتالرمليالشريطهذاخلفوتقع.الساحلى

عددللساحلالغربيةالمنطقةفييوجدكمابالبحر،تصله

.الصغيرةالصخريةالانكساراتمن

يتراوحاستوائيةغابةأصساحلياالشريطوراءتوجد

تتحولشمالآاتجهناوكلما.كم03و.أءهبينعرضها

المتفرقةالأشجارمنمجموعةشكلعلىلتصبحالغابةهذه

منالمتوسطالغربىالساحلعلىأما.الأعشاببهاتكثر

علىالمرتفعةغينيامناطقفإن،العاجساحلجمهورية

وترتمحتىبالغاباتمغطاةدائريةمرتفعاتشكل

البحر.سطحفوقأم،005

العاجساحلجمهوريةفيالطيعيةالأنهاروتنساب

نهر:للغربالشرقمنهيالأنهاروهذه،الجنوبنحو

يقعالذيوتيركاليساسندرا،ونهربانداما،ونهركومويه

نهرويعدوليبيريا.العاجساحلبينالغربيةالحدودعلى

فيالأنهارأطولمنكم008طولهيبلغالذيبانداما

تزيدلاوالمنحدراتالشلالاتولوجود.العاجساحل

كم.65علىنصكلفيللملاحةالصالحةالمسافة

منطقةالعاجساحلجمهوريةفيالساحليةوالمنطقة

بينماتتراوحفيهاالحرارةودرجة.الرطوبةوشمديدةحارة

بينماالأمطارسقوطمعدلويبلغم528وم452

منطقةفىالحرارةمعدلويتراوح،سم00-2532

سقوطمعدليبلغم،943و41بينماالوسطىالغابات

درجةوترتفع.سم2ه.-أ05بينمافيهامشوياالأمطار

معدلويبلغ،م94إلىلتصلالسافانامناطقفيالحرارة

سم.02.-أ05بينمافيهاالسنويةالامطارسقوط

بشكلأم069عامقبلالبلاددخلاعتمدالاقتصاد.

الحينذلكومنذوالكاكاو.النتصديرعلىكليشبه

كبيرةمجموعةتصدرالعاجساحلجمهوريةأصبحت

أساسيامصدراحالياالنخيلزيتئعدإذ،البضائعمنومتنوعة

والمطاطوالأناناسالموزمنتجاتأنكماالبلاد.لدخل

نباتبزراعةهناكالفلاحونويقوأأيضا.مهمةمنتجات

منوبالرغم.الحلوةوالبطاطاوالارزالشاميةوالذرةالمنيهوت

ساحلجمهوريةاقتصادفلايزالللتصديرالمنتجةالبضائعتنوع

والكاكاو.البنتصديرعلىكبيرحدإلىيعتمدالعاج

علىالعاجساحلجمهوريةفىالصناعاتتعتمد

الصناعاتهذهوتشتملللبلاد.الأوليةالمنتجاتمعظما

ومشتقاتالنخيلفمجرزيوتواستخراجالنفطتكريرعلى

كما،والتونةالخشبيةوالصناعاتوالسكرالأناناسثمار

الأقمشة.تصنع

أبيدجانبينفيربطالبلادفىالوحيدالحديديالخطأما

ويوجد.المجاورةفاسوبوركيناعاصمةوأوجادوجو

طولهايبامعبدةطرقالعاجساحلبجمهورية

مطارا.25حواليفيهايوجدكماكم،005.46

منوقتفيالعاجساحلكانت.تاريخيةنبذة

مختلفة.إفريقيةمجموعاتأسستهادويلاتعدةالأوقات

معبالتجارةالفرنسيونالبحارةبدأام483عامففى

إلىالرقيقتجارةتحولتذلكوبعد.المنطقةتلكفىالأفارقة

التنصيريةالحملاتوصلتام637عاموفى.مهمةتجارة

.هناكإلىالفرنسية

جراند-منطقةالفرنسيوناشترىأم842عاموفي

التيالمعاهداتوعززت.حمايتهمتحتووضعوهابسام

نفوذمنالإفريقيةالقبائلرؤساءمعالفرنسيونأبرمها

إلىالعاجساحلمنطقةوتحولتالمنطقةهذهفيالفرنسيين

منجزءاوأصبحتأم598عامحتىفرنسيةمستعمرة

الأولىالعالميةالحربوبعد.الفرنسيةإفريقياغربمستعمرة

،الطرقوعبدوا،الحديديةوالسككالموانئالفرنسيونبنى

الطبية.المراكزوأنشأوا،المطاطوأشمجارالبنزرعواكما

باسمالمعروفةالفرنسيةالمستعمرةتحولتأم329عاموفي

منجزءإلىفاسو(بوركيناحاليا)تسمىالعليافولتا

الفرنسيونجعلام479عاموفي.العاجساحلجمهورية

منفصلتين.مستعمرتينالمنطقتينهاتينمن

تطويرفيالفرنسيونشرعالثانيةالعالميةالحرببعد

ماوسرعان،العاجساحلجمهوريةفيالطبيعيةالمصادر

إفريقياغربىمناطقأغنىمنالمستعمرةهذهأصبحت

منطقةالفرنسيونحولأم469عاموفي.الفرنسية

وجرى.الفرنسيالاتحادداخلمقاطعةإلىالعاجساحل

جعلتصويت(الفرنسيةالجالية)داخلام589عامفى

وكانت،ذاتيحكيذاتجمهوريةالعاجساحلمنطقة

بمستعمراتهاالامفرنسايربطتنظيمبمثابةالجالياتتلك

ساحلانضمتأم959عاموفىالبحار.وراءفيما

النيجر،وإلىبنينباسمحالياالمعروفةداهومىإلىالعاج

اسمحالياعليهايطلقالتىالعليافولتاإلىوكذلك

التحالف،مجلسباسممايعرفلتشكلفاسوبوركينا

منالسالغوفي.المعالممحددغيرفيدرالياتحادوهو

انهاالعاجساحلأعلنتأم069عامأغسطس

اقتصاديةروابطعلىأبقتأنهاإلا.مستقلةجمهورية

فرنسا.معوثيقة

التيالشخصيةوهو-بويجنىهوفيتفيليكصشغل

فيالواقعةالفرنسيةالمقاطعاتفيالاستقلالحركةقادت

منذالعاجساحلجمهوريةرئيسمنصب-إفريقياغرب

أنبالذكروالجدير.أم399وفاتهحتىام069عام
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فيالكبيرالسياسىالحزبرئيسكانفيليكسالرئيس

ساحلجمهوريةفيالديمقواطيالحزبيسمىالذيالبلاد

العا!.

الكثيرالاستقلالبعدالعاجساحلجمهوريةشهدت

فيالرئيسيةالمدنأصبحتحيث.الاقتصاديالنمومن

فيالعملعنيبحثونالذينبالسكانازدحاماأكثرالبلاد

ارتفعوقد.الصناعيةالقطاعاتفيأوالحكومةوظائف

عامفينسمة000.018منأبيدجانسكانعدد

عامفينسمة000.009.1حواليإلىام069

يشغلونالذينالعاجساحلمواطنيعددإن.ام099

يعدالصناعىوالقطاعالحكومةفيالمستوىرفيعةمناصب

الأفارقةغيرالأشخاصمنالعديدأنإذجدا.قليلا

أهاليمنالكثيرينفإنولهذا،المناصبتلكيشغلون

لذلك.نتيجةبالاستياءيشعرونالعاجساحل

التشريعيالمجلسصادقأنام839عامفيحدث

مدينةإلىأبيدجانمنالبلادعاصمةبنقلاقتراحعلى

الكافيةالماليةالاعتماداتتوافرلعدمونظراياموسوكرو.

هوفيتظل.أبيدجانمدينةفيالحكومةدوائرمعظمظلت

ما399عاموفاتهحتىالعاجلساحلرئيسابويجنى

.بديكونانهنريالوطنىالمجلسرئيسفخلفه

إفريقيا؟لبنا؟الشوكولإتة،أبيدجان:أيضاان!

فيليكصر.،بويجنيهوفيت؟الفرنسيةالغربية

روائىم(.4181-0471)ديالمركيزساد،

يرى.شخصيتهحولالناساختلففرنسىمقالوكاتب

كانتكتاباتهوأنمخبولأ،رجلاكانسادأنالناسبعض

فيمبدعكاتبأنهعلىالكثيرونإليهينظربينما،مشينة

بليغ.وصفىبأسلوبويتمتع،كتاباتهمعظم

وعملباريمي!،فيسادفرانسواألفونسدوناتينولد

ضمنام(763-ا)756السبعالسنواتحربإبان

ظهرتعمرهمنالعشرينحوالىوفي.الهجانةضباط

منكثيرفيبتورطهواتهمالعقلىالاضوابعلاماتعليه

.بالقسوةاتسمتالتيالمشينةوالأفعالالأخلاقيةالفضائح

مصحةفيام308إلىام768منأعوامهاغلبأمضى

توفي.وفيهاعقلية

والقممص،والمسرحيات،الرسائلمنعدداقدم

:المشهورةرراياتهوتشمل.رواياتهإلىبالإضافة،القصيرة

فيم(؟الفلسفة)1917الفضيلةحظسوءأوجسطين،

منيوماوعشرونمائةروايتهأماام(،)597النومحجرة

.ام409عامفيإلاتنشرفلمالشذوذ،وادي

الجنسيالشذوذيبرزأنكتاباتهفىسادحاول

باعتبارهادينولاعقليقرهالا،التىالإجراميةوالأفعال

كلمةأخذتاسمهومنالبشر.سلوكمنطبيعياجزءا

.بالقسوةالاستمتاعوهيالسادية

-ام819هـ،ا204-1)337أنور،السادات

مصرجمهوريةرئيسالساداتأنورمحمدام(.819

وفاته.حتىام079عاممنالعربية

ميتفيالساداتولد

قرىإحدىالكومأبو

نهردلتاعلىالمنوفيةمحافظة

الكليةفيوتخرج،النيل

،ام389عامالمصريةالحربية

الناصرعبدمعانضمثم

إلىالعسكريينمنوآخرين

تنطمسميسريتنظيم

إلىيهدفالأحرار،الضباط

الساداتأنورالملكيةبالحكومةالإطاحة

الاحتلالمنمصروتحرير،البريطانيةللسيطرةتماماالخاضعة

السياسيةالسيطرةعنفضلاالبريطانىالعسكري

نشاطاتهبسبببالسجنالساداتعلىحكم.والاقتصادية

قيادةفيساهمام529عامفي.الأربعينياتفيالثورية

الساداتشغل.فاروقبالملكأطاحتالتييوليوثورةحركة

تولىحيث،المهمةالحكوميةالمناصبمنعدداالحركةبعد

كما،الجمهوريةجريدةتحريرورئاسةالأمةمجلسرئاسة

إلىام649منالجمهوريةرئيسنائبمنصبأيضاتولى

بعدهاخلفحيثام،079إلىام969ومنام679

للجمهورية.رئيساالناصرعبد

لتحريرالسويسقناةبعبورقيادتهتحتمصرقامت

فيماإسرائيلقبلمنام679عاماحتلتالتيأراضيها

ام(،739آكتوبر6العبور،)حربرمضانبحربعرف

وءاعادةسيناءمنكبيرجزءتحريرنتائجهاأهممنكانالتي

الساداتقامكما،العالميةللملاحةالسويسقناةافتتاح

ديفيدكامبمعاهدةوتوقيعإسرائيلمعمفاوضاتلمحاجراء

اليهودية.الدولةمعالعلاقاتوتطيعالصلحتحقيقبغرض

العربالقادةقبلمنشديدلانتقادالساداتتعرض

أكتوبر6وفي.المفاوضاتبإجراءانفرادهبسببوشعوبهم

منجماعةقبلمنبالقاهرةالساداتاغتيلام819

سياساته.يعارضونكانواالذينالمصريينالضباط

الرئيسوفاةعقبللجمهوريةرئيساالساداتصار

للرئيس.نائباكانوقبلهاام،079عامالناصرعبد

الساداتطالبقبل،منالناصرعبدفعلوكما

احتلتهمااللذينغزةوقطاعسيناء،جزيرةشبهباسترجاع

.أم679عامالإسرائيليةالعربيةالحرببعدإسرائيل
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الحربإبانأم،739عامالمصريالجيع!استعاد

ثماسيناء.جزيرةشبهمنجزءا،الإسرائيليةالعربية

اتفاقياتإلىالحربنهايةبعدالساداتحكومةتوصلت

منالإسرائيليةالقواتانسحاببموجبهاتمإسرائيلمع

احتلتهاقدكانتالتيسيناء،منالأخرىالأرأضيبعض

ليجنومناحيم،الساداتبدأأم779عاموفيقبل.من

العرديالصراعلإنهاءمفاوضات،الإدصرائيلىالوزراءرئيس

ئيلي.ال!سرا

بالود!ياتكارترجيميالرئيسنظمهااجتماعاتوفي

الساداتالتقىديفيد،كامبفىأم789عامالمتحدة

تضمنتاتفاقيةإلىأدتمفاوضاتفىوكارتروبيجن

جزيرةشبهكافةمنإسرائيللانسحابترميخطالا

لفترةالذاتيلل!صمنظاماألاتفاقيةأعدتكماسيناء،

الأردنلنهرالغرليةوالضفةغزةبقطاعسنواتخمس

إلىبالإضافةالاتفاقيةدعتكما.إسرائيلتحتلهمااللتين

ونتيجة.وإسرائيلمصرب!تسلاممعاهدةوضجعإلىذلك

لعامللسلامنوبلجائزةوبيجنالساداتمنحلذلك

.أم789

وبموجبها،أم979عامالسلاممعاهدةتوقيعتم

أسمبينما،أم829عامسيناءمنانسحابهاإسرائيلأكملت

وقطاعالعربيةللضفةالذاتيللحكمتنظيمأيإجراءش!ا

انف!إ:ام(.)399الاخيرةالسلاممفاوضاتفيإلاغزة

الاوسط.الشرق

،جمالعبدالناصر،،تاريخمصر،مصربمأيضا:انظر

تاريخ.،فلسطينجوائز؟،نوبلديفيد،كامب

وطني(.؟)؟محمدالشيخ،السادات

الثوريةاللجنةرآسالأزهر،اساتذةأحد،مصريوممياسي

القرنأواخرفيالفرنسي!تضدالمقاومةلتنظجمكونتالتي

ضدالدينيالشعورإثارةفيساعدوقدعشر.الثامن

قادها.التيالثورةهذهفتيلوإشعالالفرنسيينالمعتدين

بعضواممتدعى،اللجنةبهذهنابليونعلموقد

،الساداتالشيخبقتلنابليونهم.بذلكالمهتمينأعضائها

الاحتلالضدالثورةازديادخشيةهذاعنعدلول!ضه

وحقدهذابملقبللمالفرنسيالقائدكليبرولكن،الفرنسي

أ!مبابمنهذاوكان.وضربهبتعذيبهفأمرالساداتعلى

السوريالطالبالحلبيسليمانيدعلىكليبرمقتل

.ام008عامفيبالأزهر

ضابصأ(.؟؟)دورسترجورجسادلير،

واستمر،الشرقمنالعربيةالجزيرةزارمنأوليعدبريطاني

الحاكممنتعليماتسادليرتلقىوقدغربا.سعيرهفي

قدكانالذيباشماإبراهيميقابلبأنالهندفيالبريطاني

معالتعاونعليهويعرض،أم981عامالدرعيةاحتل

الخليجفيالقراصنةقوةلتحطيمالبريطانيةالسلطهات

،أم981يونيوفيمسقطإلىسادليروصل.أحربيا

إبراهيممكانعنبحثاالهفوفثمالقطف!إلىوغادرها

قدكانالذيبالباشاليلتحة!الرسإلىذهبومنهاباشا.

أولبذلكليصبحينبعفيللقائهفذهب،المدينةإلىغادرها

الساحلمنعرضاالعربيةالجزيرةشبهيقطهعأوروبي

حيثجدةإلىالبحرسادليرينئركبومن.للساحل

التيالمهمةفشلبعديغادرها،أنقبلأشمهرثلاثةبهاقضى

البريطاني.الحاكمقب!!منبهاكلف

السبعة.الأسابيعحرب:ان!إ.معركةسادوفا،

.ديالمركيزساد،انظر:.السادية

تبلغ،الألمانيةالفرنسيةالحدودعلىتقعألمانيةود!يةسار

نحولحمكانهاويبابمدد2.كم457.2مساحتها

نهرإلىالامعمابهذاوترحئسميتها.نسمة0/1/ء0094

أيضاالإقليمهذاويسمى.المنطقةعبريتدفقالذي!عار

المنطقةلهذهالألمانىوالاسماسمار،حوضأوالسارمقاطعة

وذلك،خاصةأهميةسارإقليميكتمسبالسار.بلادهو

وتسمى.فيهوالحديدالحجريأغحمامناج!لكثرة

بروخين.سارعاصمته

الأولى،العالميةالحربقبللألمانياتابعاالسارإقليمكان

التيا!لأضرارنتيجةإليهابضمهالحرببعدفرسماأجتفطا

حقفرنسافرسايمعاهدةأعطت.الحربلسببلحقتها

عاما،عشرخمسةلمدةسارفيالفحممناحمامشغلال

الإقليموكان،العالميةالحربخلالالفرنسيةالخسائرمقاب!!

شكلتثما،الأمعصبةإدارةتحتالفرنسيالاحتلالإبان

أعضاءوثلاثةألمانيوآخرفرنسيعضومنتتكونهيئة

هذاعلىألمانيااحتجت.مختلفةجنسياتمنآحرين

عامالحليفةالإدارةبإنهاءالأمع!حبةفقضت،الوضع

ولذلك،الألمانمنالإقليمهذاس!صانأغلب.م0391

ألمانيا.منجزءاأجصبحواام359عاماقترعوا

هزيمةبعدالسارإقليمفرنسااحتلتأم459عاموفي

ذلكبموجبفرنساوتولت،الثانيةالعالميةالحربفيألمانيا

مهمةإلىبالإضافة،بالإقليمالخارجيةالعلاقاتإدارة

ثم،فيهالثقيلةالصناعاتعلى!ميطرتكماعنه،الدفاع

مجالىفيفرنسامعوحدةفي-بعدفيما-الإقليمدخ!!

والجمركي.النقديالتعامل

وفي،الذاتيالحكمالسارإقليممنحأم479عاموفي

مسؤوليةانتقالضدالإقليممواطنوااقترعأم559عام
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اتحاددولإلىالفرنسيةالخارجيةالعلاقاتوإدارة،الدفاع

الغربية.أوروبا

انتخابتمام5ء9عامديسمبرمنعشرالثامنفي

ألمانيامعالإقليماتحادعلىالعملمهمةإليهعهدتبرلمان

اصبحوألمانيا،فرنسابنأبرمتاتفاقيةوبموجط.الغربية

.أم579ينايرفىواقعةحقيقةألاتحادذلك

عليهإسحاق)اشا*ؤه(بمالسلامعليهإبراهيمانظر:.سارة

.السلامعليهإسماعيل؟السلام

نيلسوفام(.089-091)5بولجانسارتر،

الرواياتمنالعديدفيأرائهعنعبر،فرنسيوجودي

النظرية.والاعماقالقصيرةوالقصصوالمسرحيات

هووجودهخاصةللأشياء،المجردالوجودمسألةكانت

لهبدافقد.أصلبحثدفعهمماوإعجابهقلقهمصدرشخصيا،

شيء.أيلوجودمبررلاأنه

الأولىروايتهوفي

وصفم(1)389الغثيان

اللذينوالغموضالرعب

عندماالإنسانيواجههما

وجودحقيقةفييفكر

لاالتيالحقيقةتلكالأشياء؟

تغييرها.يمكن

سارتربولجانالفلسفيعملهفي

والعدمالوجودالرئيسي

الوجودوأشكالطبيعةفيبالتحريسارترقامأم()439

الوجودسماهالذيالبشريالوجودإنسارترقال.والعدم

مثلالجماداتوجودعنجذريااختلافايختلفلذاته

ذاته.فىالوجودسماهوالذيالطاولات

وجوديعيالذيهووحدهالبشريال!سائنإنسارتريقول

برأيهسارتروشمسك.الأخرىالأشياءوجوديعيكمانفسه

البشربنيأنغير،جامدةأشياءهىببساطةالجماداتأنفي

الذيالشيءيصبحواأنفيالخيارلهملأن،كذلكليسوا

جبانا،ليسالإنسانإنسارتر:ويقول.بأنفسهمهميختارونه

ذلك،غيرشيءولافقططاولةهىالطاولةأنذلكومثال

هو.باختيارهجبانايصبحالطاولةبعكسالإنعسانبينما

لا،الطاولةعكسعلى،الإنسانإنقائلا:سارترويستطرد

ومبدئيا.لهمخصصاأومحدداثابتاجوهراأومميزةسمةيملك

طبائعهميختارواأنعليهمكمخلوقاتيوجدونالناسفإن

الوجصديةمقالةفىفإنهوهكذا.بأنفسهموسماتهم

علىينطقمبدأنجأنهاالوجوديةوصفام()469والإنسانية

.المميزةسماتهاوجودهافيهيسبقالتيالبشرية

يخشونأنهمإلاتماما،أحرارالناسأنسارتريعتقد

تجاهالكاملةالمسؤوليةوتحملالحريةبهذهألاعتراف

الناسفإنولذلك.الحريةهذهعلىالمنطويسلوكهم

قام.الحقيقيموقفهمعنأنفسهمخداعإلىيميلون

عنوالدقيقةالختلفةالاشكالوتحليلباختيارسارتر

والأدبية.الفلسفيةجمئأعمالهفيالنفسيالخداع

التحليلفيفرويدسيجموندنظريةسارترانتقدوقد

فىالخاصةنظريتهووضيع،البشريللسلوكالنفسي

الدايخعإنلممارترويقول.والوجوديالنفسيالتحليل

إرضاءتحقيقفىالرغبةهوالبشريللسلوكالأساسي

الإنسانيصبحأنبمحاولةوذلك،كاملةبصورةالذات

الهدفهذاإنسارتروقال.نفسهوجودفيالسبب

يعدفهوولذلك.تحقيقهالمحالومن،لنفسهمناقض

سارترقالكما.ورائهمنطائللاكلهالبشريالنشاط

فكرةويعرفمنها.فائدةلاعاطفةالإنسانإنأيضا

السببهيوالتيالتامةالذاتيةالقناعةذاتالكائنات

الإله.عنالتقليديةالفكرةبأنهاأنفسهاوجودفي

الزعم-عنوتعالىللهحاشالممارتر-مايقولوححسب

نأيمكنلااللهوأنيصئاللهأنيريدمنافردكلفإن

موجودا.يكون

نظرياتهسارترقدمام()649الجدلىالمنطقنقدوفى

أشكالمنشكلاواعتبرها،والاجتماعيةالسياسية

الماركسية.

ولاام(،9)43الذبابسارتر:مسرحياتتتضمن

أم(،)489القذرةوالأيديام(؟49)4مخرج

وهيالحريةطرقوكتبام(.)959الطونا.سجناء

ام(،)459ا!لنطقعمرتشملالرواياتمنسلسلة

المزعجوالنومأم(،9)45الحكمتنفيذوتأجيل

ام(.49)9

كتاباتهفيالنفسيالتحليلفينظرياتهسارترطبقوقد

والقديسأم(،9)47عاملبودليرالذاتيةالسيرةعن

!فام(،)639الكلماتأماام(،عام)3ء9جنيت

.الشبابفترةأثناءالذاتيةسيرته

العليا.النظاميةبالمدرسةدرسحيثبباريسسارترولد

قاتلام(459-1)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

الشهريةالنقديةالمجلةوأسه!،الفرنسيةالقواتضمن

للتحرير.رئيساوعملأم(.)459سنةالحديثةالأزمنة

أنهإلاللادابنوبلجائزةأم649فيمئسارتروقد

لهوكان.الأوسطالشرقدولبعضزارتسلمها.رفض

لإسرائيل.مؤيدموقف

القديس.العاشر،بيوسانظر:.جوزيبيسارتو،
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سارجنت.سنغرجونلوحاتإحدى

رسامأم(.ء29-)1856سنغرجون،سارجنت

أكثرقضىحيثأورودافيالرئيسيةأعمالهأنجزأمريكي

صالةفىاليومأعمالهوتعرض.إنجلترافيعمرهسنوات

الرسملأعمالنموذخا،لندنفىالفنيةألاثارلعرضتيت

عشرالتاسعالقرنأواخرفيسائدةكانتالتيالإنجليزي

.الميلادي

سيماولامتميزا،رساماشعهرتهسارجنتاكتسبوقد

الراقية.الاجتماعيةالطبقةم!الأنيقةالشخصياترسمفي

يرسمهالذيالشخصملابص!تفاصيلكلبتجسيدوتميز

متناهية.وبراعةبدقة

وكانت.أمريكيينلأبوينإيطاليافيبفلورنساولد

فيودرس،ام876عامفيأمريكاإلىرحلاتهأولى

صالونفيلرسوماتهمعرضأولوأقاموفرنسا.إيطاليا

فيلندنإلىسارجنتوانتقل.ام878عامفيباريس

لمأنهإلا،الدائمموطنهبريطانيامنوجعل،أم884عام

بريطانيا.يصئمواطنا

رسمهجرعمرهمنالأخيرة!شةعشرةالاثنتيوخلال

لموضوعاتزيتيةلوحاترمممإلىواتجه،الشخصيات

لوحاتمنالكثيروتعرض.لنفسهإرضاءأكثرأخرى

بروكلينمعرضفيالمائيةبالألوانرسمهاالتيسارجنت

.نيويوركفي

والشهاداتالجوائزمنالعديدعلىسارجنتحصل

منتصف!وفى،بوفاتهانتهتشهرتهاأنإلا،حياتهفى

بأعمالهالاهتماميظهربدأالشرينالقرنمنالخمسينيات

جديد.من

مدينةمنبالقربتركيافيتقعقديمةمدينةسارديس

آثارهاوترجعليديا،مملكةعاصمةوكانت،أجةالحاأزمير

تدلأخرىآثاراهناكأنغير..مق0031عامإلىالقديمة

التاريخ.ذلكمنأقدمالمدينةعلى

ودمرت.تقريبا.مق455عامفيالفرساحتلهاوقد

الفرسدمرهاأنإلى،مراتعدةبناؤهاوأعيدالمدينةهذه

م.615سنةفيأخيرا

فيالبريالنباتانظر:العئقودي.العشسارق

(.العنقوديالعمتهى)سارقالعربيةالبلاد

حواليتبعدالإنجليزيالقنالجزرإحدىسارك

الفرنسي.الساحلعنكموء3إنجلترا،جنوبيكمأ01

كم.4.2وعرضها،كم84.حواليالجزيرةويبلطول

وحدةأصغرهيوسارك.نسمة406فيهاالسكانعدد

كثيربهاوتوجد.المتحدةالمملاصةفيالذاتيتتمئبالحكم

الساحلي،الخطعلىالضيقةوالممراتالخلجانمن

.الجزيرةجوانبكلفيشاهقةصخريةومنحدرات

المحركاتذاتالوحيدةالعرباتهيوالجرارات

هىالأساسيةالنقلووسائل.الجزيرةفيبهاالمسموح

.الخيولتجرهاالتيوالعرباتالدراجات

بازدواجيةساركجزيرةفىالحكمنظامويتصف

فىالحاكمهووالسنيور.والديمقراطيالإقطاعيالحكم

فىالرئيحسيةالقرىأهموهيكروي!صوتقع.الجزيرة

طريقعنالجزيرةإلىالوصو!ويمكن.الشرقفىالجزيرة

والبواخر،الطرانخطوطتصلهاالتيجيرسيمنالقوارب

فيالجزيرةهذهالألمانيةالقواتاحتلتوقد.إنجلترامن

الثانية.العالميةالحرب

كاتب.(م5991-م1491)كين،ويوا+روسا

لحركةقائداكان.البيئةحمايةمجالفيوناشطنيجيري

منظمةوهي)موسوب(،الأوجونيشعبحياةحماية

.الأقلياتحقوقلكفالةتسعى

عامفيموسوبحركةإنشاءفيويوأ-ساروساهم

الأوجونيشمعبمعاناةإلىالعالمانتباهولفت،أم099

العالميةالنفطشركاتفيهتسببتالذيالبيئيالضرروإلى

عامفيموسوبلحركةأصئقائدا.الأوجونيمنطقةفي

منأفرادأربعةمقتلبعدويوا،-سارواعتقل.م3991

إثارةتهمةإليهووجهت،ام599مايوفيالأوجوني

وجدتهالتيالعسكريةالمحاكماإحدىأماممثل.العنف

عامفىالحكمفيهونفذبالإعدامعليهوحكمتمذنبا

.أم599
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بمنطقةبوريفيويوا-ساروبيعسونكينولولد

تلقى.ريفرهـبنيجيرياولايةفىالآنالواقعة،الأوجوني

.لاغوسجامعةفيئبالتدريسوقامإبادانجامعةفيتعليمه

مناصبعدةام739إلىأم689منالفترةخلالشغل

منكاتبا،بوصفه،النجاحويرا-ساروحقق.حكومية

الصحفيةوالأعمدةالأطفالوكتبالرواياتخلال

!تحبها.التيالكوميديةالتلفزيونيةوالمسلسلات

ارتفاعهيبدغالشكلمخروطىتلالقديمساروم

التلهذاويقع.الترابيةالسدودبهوتحيط،م09حوالي

وقدبإنجلترا.ويلتشايرمقاطعةفيلحمالزبريمنبالقرب

الرومانثمالقدماءالبريطانيينيدعلىالقديمسارومحصن

سارومأصبحعوقد.التوالىعلىبدورهكلالسكسونثم

ألاسقفوأسر،نورمانلقلعةموقعاذلكبعدالقديم

تقريبا.ام720عامهناككاتدرائيةهيرمان

وكاتبروائيأم(.819-ا09)8وليم،سارويان

تمجدالتيوقصصهبمسرحياتهاشتهر.أمريكيمسرحي

فيوالسرورالغبطةبكاملالحياةعلىالعاديالإنسانقدرة

مسرحياتهإحدىعنمقدمتهوفىمرير.بواقعشسمعالم

فييكونلابحيث،حياتكعشلملمقائلا:سارويانكتب

وأ،نفسكفيلموتأو،للقبيحوجودالطيبالزمنذلك

سارويانأعمالتعكحه!."لمبحياتكترتبطأخرىنفعرلأي

)الفطرية(.الأصليةالناسببراءةإيمانه

فيهميمتدححيثوالبؤساطالفقراءعنكتاباتهومعظم

عاطفيةتكونلأنكتاباتهبعضوتميل.ونقاءهمحيويتهم

الأطفاللحياةتصويرهسيماولابمموضوعيةكونهامنأكثر

العاملة.والطبقة

لهكتابأولوكانبكاليفورنيافرزنوفيلحمارويانولد

الأرجوحطعلىالجريءالشاببعنوانقصصيةمجموعة

بجائزةسارويانوفاز.ام349عامصدرتالتىالطائرة

أفضلتعتبرالتيحياتكزمنمسرحيتهعنبوليتزر

رفضولكنه،ممسرحياته

أنهبحجةالجائزةتسلم

اللأدبية.الجوائزيرفض

الأخرىاثارهوتتضمن

الإنسانيةالكوميديارواية

،أم349عامكتبهاالتي

منها،ذاتيةسيرأعمالوعدة

أم(بم)639ميتاليس

المصادفةلقاءات

سارويانوليممنومجموعةأم(،)789

عامالصادرةوالمراثيالقصصيةغيرالأخرىالكتابات

الإقليمية.،الأدب،الأمريكى:انظر.م9791

الهند.(بمالحياة)أنماطبنغلادلقانظر:.الساري

مايو.أولعيدانظر:مايو.سارية

بأ،المعماريينأشهرمنلاثنينالعائلةاسمساريدن

إلىام239عاموانتقلافنلندافيكلاهماولد.وابنه

.المتحدةالولايات

فىولدام(.059-أم)873.الأبساريننإليل

بتصميمهعالميااشتهرفاركوس،منبالقربسالميرأنت

عامبهلسنكيالحديديةالسكةلمحطةالمتينالتقليدي

ما229عامبدخولهعالميااعترأفانالكما.أم419

بدأبشيكاغو.التوبيونلبرجتصميمىأختيارمنافسة

كرانبروكمركزمبنىبتصميمأم259عامسارينن

وتولى،ميتشيجانبولايةفيلدبلوممرتفعاتفيالتعليمي

ذلكفيالتدريسمهمةوفاتهحتىام929عاممن

بكرانبروكالفنونأكاديميةرئيسمنصبشغلكماالمركز،

.أم489وام329عاميبينالواقعةالفترةفي

معيعملساريقكانوفاتهحتىأم369عامومنذ

عملينأكبرإتقانفيالفضليرحإليهحيثإيروابنه

السيدكنيسةتصميمهما:دقةالفنيةأعمالهمامن

عامإنديانابولايةبكولمبوستابرناكلفيالمسيح

فيبلوثرانالمسيحاسميدكنيسةتصميمثم.ام429

.أم949عاممينولس

ولدأم(.619-أ!01).الابنساريننإيرو

هلسنكى.منبالقرببكريكونيومي()المعروفةلكيركلات

القابلغير-الصلبالحديدلقوسالضمخمتصميمهنال

بسانتالتذكاريالنصبجائزةام489عام-للصدأ

لويس.

أشكالانتقاءفيالجريئةبطريقتهساريننواشتهر

الشكلالصندوقيةبتصميماتهشموتهذاعتكما.التصميم

للسياراتالفنيللمركزصممهاالتيالصلبالحديدمن

وتعتبر.أم559عامميتشيجانولايةفيواريبمنطقة

بماساشوسيتسالفنيبالمعهدشيدهاالتيكريسيجمقصورة

مصلىأنكما.فقطدعائمثلاثعلىتعتمدصلبةقبة

لمام559عامشميدهالذيبماساشموسيتسالفنيالمعهد

ساريننتصميمأماالصغير.الطوبمنأسطوانةإلايكن

للقارأتالعابرةالجويةالخطوطلاستراحةأم629عام

شبيهاشكلااتخذفقدبنيويوركالدولىكنيديبمطار

دالاسلمطارأم629عامتصميمهأنكما.بالأجنحة
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المسافرين،لصالةتميزالعاصمةواشنطنمنبالقربالدولي

.الطائرةمنقريبم!صانإلىتحريكهالمجمالتي

(بمي!أصساساا)أمرةإيرانانظر:.المملكة،الساسائية

ال!حتلاأ!(بمحلاا!)العراقتاريخ،العراقتاريحية(بم)نبذةالعراق

تاريحية(.)سدةالقديمةفارس

نباتفصيدةمنالحجممتوممطةشجرةالساسدراس

،المتحدةالولاياتشرقيفيرئيسيةبصورةتوجدالغار،

الأشجارهذهوتنمولتجميلها.الطرقجوانبعلىوتزرع

ذاتالرطبةبالأراضي،المكشوفةالغاباتفيأفضلبصورة

إلىالشحرةارتفاعيصلأنويمكنالجيد،المائيالتصريف

.م03

رأوراق،شاحبةصفراءأزهارالساسفراسولشجرة

لهاانتيوالأوراق.ثلالةأوفص!تأوواحدفصذات

الخضراءوللغصموناليد.قفازاتهيئةعلىتبدوفصان

شجرةشايويعد.التوابلون!ئهةمذاقوالقلفوالأوراق

زيتتقطيريتمحصماالجذر،قلفبغليالساسفراس

.الصابونلتعطيرويستعمل،والقلفالجذرمنالساسحفراس

للجدرانكساءفتسشحدمالرقيقةالصفراح!الأخشابأما

.السياجوأعمدةالأثاثمنهاويصنع

وأكبركندا،براريمقاطعاتإحديساسكاتشوان

سكانهابلكدد،الشماليةأمريكافيالقمحلإنتاجإقليم

حوافيساسكاتشوانمزارعوينتج.نسمة889لأ289

مزارعمساحةلكبراون!إكندا.فىالقمحإنتاجنصف

دقيقة.دروعلهاالساسفراسشجرة

وينقلكندا.غذاءسلةتسمىصارت،القملالمقاطعة

الموانئإلىالحديديةالسككقطاراتطريقعنالقمح

العالم.أنحاءجميعإلىيصدرحيثالكندية

أديبم(.7691-1)886سيغفريد،ساسون

فيالأولىالعالميةالحربتجارباستخدم،بريطانيوشاعر

أعمالهوتضمنتم(.1)379ستونشيرجورجسيرة

الألحان،شعرهودواوينأم()389البائدالقرنأيضا

المضادالهجومأم(بم)179العجوزالصيادأم(بم)139

المساءعلواتأم(؟)269الهجائيالشعرأم(؟)189

أم(.49)0مقفاةقصيدةأم(بم)359

فيوتعلم،كنتفيساسونلورينسيعفريدوأصد

كمبردخ.جامعة

وجاءت،إنجليزيرجلأو،إنجليزيتعنيساسيئاك

و!خدم!ا.سكسونوتعنيغيليأصلمنالكلمة

الشخصإلىللإشارةأساساوالأسكتلخديونالأيرلنديون

هذهالمرتفعاتسكانيستعملأسكتلنداوفي.الإنجليزي

المنخفضة.المناطقسكانلتحقيرمصطلحاالكلمة

للبحثويستخدم،طويلشعرذوصيدكلبالسا!

ثلاثوهناك.الحجلوطائرالسلوىطائرمث!!الطيورعن

وجوردونج!إنجليزيةالساطر:فصيلةمنسلالات

وأنفمعبرةوعيونحريريشعرالأنواعول!صل.وأيرلندية

منالساطرهجنوقد.ووديعةذكيةكلابوهي.غليظ

حجملهاالساطركلاب.القديمالساطريالإسبانيولي

لوناختلافمعنفسهوشكلهاالبوينترأ!ميداكلا!

.ال!!مبانيولكلابشعريشبهالذيشعرها

بهايقومالتينفعسهابالطريقةالطرائدأصساطراويصمطاد

رائحةيشمحتىالمكانيذرعفهوالبوينتر.انظر:أجوينتر.ا

الطريدةنحوعندهابأنفهيشيرنقطةإلىيصلثمالطريدة

الأحيانبعضوفي،باستقامةويرتمديله،جسمهفيتقلص

الكلبويبقى.إشحاراتهخلالالأماميةأصهمخاأحديرفع

منفتتحركالطريدةالصياديجفلحتىبالإشعارةمحتفظا

.الطريدةالساطريحضرأصاراإطلاقوبعدمخبئها.

المميزبوجههمعروفصيدكدبالإفجليزيالسا!

لهذاالصيد.كلابأنسالأقدممنوهو.الناعموشعره

مائلوبنىوأحمرأبيض،جسمهيغطيطويلفروالكلب

والأصفروالأسودالأبيضالألونمنمزيجأو،الصمفرةإلى

رجليهلغطيريشايسمونهطويلشعرأيضاوله.والبرتقافي

يكونأنالكلابهذهمالكيمنالعديديفضل.وذيله

ذيالشعرمنبدلاملونةصغيرةبقعمعأبيضشعرلدصلب
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الصيدفىالكلبهذااستخدم.الداكنالكثيرالتبقع

لمالميلادي.عشرالسادسالقرنخمسينياتخلال

قويةشمحاسةولةوالرشاقةبالسرعةالكلبهذايتميز

نحوأنفهمنلماشارةوذلكالفريسةمكانبهايعرف

بنماوزر4وقياوح،س46حواليارتفاعهويبلغ.الفريسة

كجم.33و72

ساطع.ءالحصريانظر:.الحصريساطع

شكلعلىنصلدها،وثقيلةضخمةمديةالساطور

العريض.السيف

ي!ضننصلهفإنسلا-!االساطوريستخدموعندما

تستخدم.سم09و06بينماطولهويتراوحضيقا،

والشجيرات،والأعشابالسكر،قصبلقطعالسواطير

وغيرها.الصغيرة

السكين.:أيضاان!

-013)1عبدالرحمنبنأحمد،الساعاتي

عبدالرحمنبنأحمدأم(.589-1883هـ،أ378

البناحسنالإسلاميوالزعيمالمصلحوالدالساعاتيالبنا

ولد،عالم،محدث.المسلمينالإخوانجماعةمؤسس

منذتوجهبمصر.الإسكندريةمدينةقربشمشيرةبقرية

الحديثدرالحمةعلىفعكف.الشرعيةالعلوملطلبصغره

وترتيبجمعفيالمننبدائع:المصنفاتمنله.النبوي

بدائعشرحفىالحسنالقول،والسننالشافعىمسند

داود،أبيالطيالسيمسندترتيبفيالمعبودمنحة؟المنن

إلىالمقتفىهداية؟حنيفةأبيمسانيدجامعتهذيب

بزبدةالبررةالسنةأهلىإتحافالحصكفي،مسندترتيب

أدلةفيالزكيةالافئدةتنوير،العشرةالأصولأحاديث

وترتيبلشرحالربانيالفتح،الزروقيةالوظيفةأذكار

.بالقاهرةوفاتهوكانت.الشيبانيحنبلبنأحمدمسند

هـ،496-؟)عليبنأحمدالساعاتبى،

فقيهالساعاجمما.ثعلىببنعليبنأحمدأم(.592-؟

الساعاتىوالدهسمي.بعلبكمنأصله.حنفيأصولي

المستنصريةباب!ىالمشهورةالساعاتعملمنأوللأنه

وعمل،والنجومالهيئةبعلممشتهراأبوهوكانببغداد،

العلم،بطلبواشتغلببغداد،الساعاتيابنولد.الساعات

بالعلم،زمانهشيوخلهأقروقدحافظا،ثقةمجداوكان

ابنعلىيقدمهكان،الأصفهانيالدينشمسإنحتى

حسنكانببغداد.المستنصريةبالمدرلمسةدرس.الحاجب

الفقه،فيمصنفاتلهمنه.نوعإليهنمسبحتىالخط

هذهومن،اطلاعهوسعةباعهبطوللهتشهدوأصوله

جمعالفقهفي،النيرينوملتقىالبحرينمجمع:ال!صب

لطيفة،مئروائدالنسفيومنظومةمختصرالقدوريبينفيه

فيشرحهثم،وأختصارهترتيبهفيوأبدعأحسنوقد

بينفيهجمعالفقهأصولفى،البديعكتابوله.مجلدين

الأحكامأصولفىالإحكامكتابهفيالامديطريقتي

طريقةفيمعروفهوكما،الكليةبالقواعدفيهاعتنىالذي

أصولهفيالبزدويالإسلامفخرطريقةوبين،الشافعية

طريقةفيمعروفهوكماالجزئيةبالشواهدفيهعنيالذي

الحنفية.

-6191هـ،ا814-5331)حسن،تيعاالسا

اجتماععالم.الساعاتيالعزيزعبدحسنأم(.799

الشهادةنالحتىودرسبمصر.قليوبفيولدمصري

القاهرةجامعةفىوآدابهاالإنجليزيةاللغةقسممنالجامعية

شهادةنالحتىالعاليتعليمهواصلثمأم،389سنة

عاملندنجامعةمنالاجتماععلمفيالدكتوراه

شتىميادينفىوبحثاتدريساجهودهوجهوقد.ام469

والمراكزالجامعاتمنعددفيوذلك،الاجتماععلممن

فىبحوثاوألقىبرامجها،تخططفيوأسعهم،البحثية

فيعفعووهو،والعالميةالعربيةالعلميةالمؤتمراتمنكثير

علمية.هيئةعشرةإحدى

!!ء!*ى!3فئىدبرتيجائزةعلىحصل

أنر3ص!!*!العلومفيالتقديريةالدولة

*!لأ-عاممصرفيالاجتماعية

"كا!تج!ممتةلهصدرأم،29!

وترجمة،تأليفاكتاباعشر

بحثاءثلاثونلهنشركما

خمسةإلىإضافةومقالا،

الإنجليزية.باللغةبحثاعشر

الساعاتيحسنالغزير:العلمىإنتاجهمن

بمالعلميالبحثومنهجالقرانالخلدونى،الاجتماععلم

منالعربىالشبابوقاية،القرآنفيالاجتماعأصول

الاجنبي.الثقافىالغزوتأثير

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.م3991هـ،أ314عام

يحيى.جنيد،ابنانظر:جئيد.بنيحيى،الساعاتي

تستخدمولا(.)الزمنالوقتأضحديدالةعكلأاول

فىتستخدمأيضاولكنهافقط،الوقتلتحديدالساعات

.والمبائالمنازلتزيين

لهايكنلمالتيالأولىالساعاتتكونأنويحتمل

أواخرفيطورتقدمدرجةأقراصأو)عقارب(أذرع
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يتدلىثق!لوساطةبالطاقةتزودرهىأع!()إلىبالثقلتدارساعات

إلىينحدرأوالتقل!بطعدماالأحضر(.باللون)يبدوأسطهوانةمن

والمعشقةالمسننةالأقراصمجموعةمعهاوتديرالأسطوانةتدورأسفل

وميزادالبدولشحكم.العقار!تحركالتى(الورديباللود)تبدو

الساعة.دورادسرعةفيالرتقالى()اللونالساعة

بقرعالوقتعنتعلنوكانت،الميلاديعشرالثالثالقرن

جرلر.

الساعاتأنواع

بينيتفاوتواسعامجالآالحديثةالساعاتتغطي

وساعاتالرخيصةوالنماذجالصغيرالحجمذاتالساعات

والعلبالكبيرالحجمذاتالمزخرفةالأثريةالأجداد

منيسريمتناو!كهرباثىبتيارترود)أعلى(بالكهرباءتداررقميةسماعة

سضاتإلىالتيارترددلتعييرتقومالتىالمدمحةالدائرةإلىالمحولخلال

حلالم!الإلكتروليةالأرقاملإظهارالحركةناقلويقوم.كصبائيةزمية

الإلكترولمجة.الأرقامإبرارأولإدارةكا!يةبدرحةقويةالمبصاتهدهجعل

وتعرف.المعقدةالموسيقيةالأجراسومجموعاتالخشبية

المدرجة،الأقراصذاتبالساعاتالتقليديةالساعات

بالإشارةالوقتتظهر)عقارب(أذرعذاتساعاتوهي

منالأخرىالأنواعأما.المدرجالقرصعلىالأرقامإلى

فتظهر،الرقميةالساعاتباسمتعرفالتيالساعات

فيويوجد.العلويالساعةوجهعلىبالأرقامالوقت

للتنبيه.صوتاتحدثأنهاأو،أجراسالساعاتمنالعديد

العلبةهما:رئيسيينجزءينمنساعةكلتتكون

وتقوم.العلبةبداخلالمتحركةالأجزاءأوالداخليةوالعدة

إظهارإلىبالإضافةفهي؟وظائفبثلاثالداخليةالعدة

دقةعلىوتحافظالساعةلتشغيلالقدرةتوفر،الوقت

أجزائها.أداءلكيفيةطبقاالساعاتوتختلف.الوقت

ساعاتمجموعتينإلىالساعاتالمقالةهذهوتصنف

منهاكلحصوللكيفيةتبعاكهربائيهوساعاتميكانيكية

لتشغيلها.اللازمةالقدرةعلى

معظمفىالوقتدقةعلىالمحافظةعمليةتبنى

متكررةبصفةتقعالتىالأحداثبعضترددعلىالساعات

الترددذاتالساعاتوتحافظ.البندولكتارجح،ومنتظمة

الساعاتمنأكثرالوقتدقةعلىعاليةبدرجةالثابت

إدارةتعتمد،المثالسبيلوعلىثباتا.الأقلالترددذأت

-الانحتىصنعتالتيالساعاتأدق-الذريةالساعات

ولكل.والجزيئاتالذراتبعضتذبذبأساسعلى

وذبهاوخاصمميزطبيعىترددالجسيماتهذهمنواحدة

أفضلفإن،لذلكونتيجة.عاليةبدرجةشديدثبات

فيواحدةثانيةمنأكثرتقدمأوتؤخرلاالذريةالساعات

سنة.52.،...غضون

منبالقدرةالساعاتهذهتزود.الميكانيكيةالساعات

وأ-تعبئةإلىتحتاجوهى،متنوعةميكانيكيةأجزاءخلال

كلالتعبئةإلىبعضهاويحتاج.متعددةفتراتعلى-لف

أيامثمانيةأوسبعةلمدةالعملالاخرللبعضويمكن،يوم

تعبئة.إعادةبدون

النوع:الميكانيكيةالساعاتمنرئيسياننوعانيوجد

بوساطةيدارالثانىوالنوعالثقلبوساطةيدارالأول

أقراصذاتالنوعينهذينساعاتومعظم،النابض

مدرجة.

بوساطةالساعاتهذهتدار.بالثقلالعاملةالساعات

الساعة،تعبأعندماالحبليلف.سلسلةأوبحبليعلقثقل

الأسطوانة.بقربأعلىإلىالثقلويجذبأسطوانةحول

يفك-الجاذبيةتأثيرتحت-أسفلإلىالثقليسحبوعندما

منعددتحريكإلىلاسفلالحبلحركةوتؤدي،الحبل

باسمتعرف،متسلسلبشكلوالمعشقةالمسننةالتروس

هذهبتروسانفرادياالساعةعقاربوتتصل.القافلة
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ويمنع.محددةبسرعةمنهاترسكليدورحيث،القافلة

التدليمنالثقلالساعةميزانتسمىوآلةالبندولمنكل

أيضاالساعةوميزانالبندولمنكلوينظم.كبيرةبسرعة

الساعة.سرعة

محوروالانفلاتعجلةعلىالساعةميزانيشتمل

عندماويدوربالقافلةالانفلاتعجلةوتتصل.مسنندوار

الساعةأداةيعدالذيالبندولويتأرجح.الساعةتعمل

وعندما.منتظمترددبمعدللاخر،طرفمن،الوقتلحفظ

كلومعمسن،دوارمحوربإزاحةيقومالبندوليتأرجح

بالحابسة-منهماواحدكليعرفخطافانيقومإزاحة

سامساك-المسننالدوارللمحورطرفكلعندواحدة

عائداالبندوليتأرجحوعندماوإيقافها.الانفلاتعجلة

بدورهاتقومالتيالعجلةالحابسةتفلتالخلفإلى

الانفلاتعجلةسرعةالعمليةهذهوتنظمقليلا،بالدوران

الأمرهذاويسبب.التروسحزمةفيالعجلاتوكذلك

الساعة.منتوك-تكالصوتصدور

تعملالتىالساعاتتحتوي.بالنابضىالعاملةالساعات

الرئيسى،بالنابضيعرفملفوفنابضعلىبالنابض

هذاينفكوعندما.الساعةتعبئةعندمحورحوليلف

حزمةفىالعجلاتيديرفإنهببطء،لفتهمنالنابض

تقومبطارياتبالنابثقالعاملةالساعاتوتدير.التروس

بشكلانفكاكهقبلتلقائياالرئيسيالنابضلفلماعادة

الساعةميزانبالنابضالعاملةالساعةميزانويشبه،كامل

العاملةالساعاتمنالعديدأنغير.بالثقلتدارالتي

بدد!الوقتلحفظكأداةتعملتوازنعجلةذاتبالنابض

نابضيسمىدقيقلولبيشعرينابضويقوم.البندولمن

هذهحركةلتنظجم،الساعةتوازنبعجلةمتصل،التوازن

يؤرجحفإنهالتوازننابضوينفكيلتفوعندما.العجلة

حركةوتؤدي.ثابتبمعدلوإياباذهاباالتوازنعجلة

الحابسةوتعملالدوار.المحورإمالةإلىهذهالأرجحة

يؤديمما،بالتعاقبوإفلاتهالانفلاتبعجلةالإمساكعلى

.التروسحزمةسرعةتنطمإلى

الكهربائيةالساعاتتشمل.الكهربائيةالساعات

بالتيارالعاملةوالساعات،بالبطاريةالعاملةالساعات

علىالكهربائىبالتيارالمدارةاسماعاتوتحصل.الكهربائي

وتعدالتيار.مصدرمخرجمنلإدارتهااللازمةالقدرة

منذصنعتالتي-تقريبا-الرقميةالساعاتجميع

الكهربائية.للساعاتنماذجالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

منالعديدفىيوجد.بالبطاريةالعاملةالساعات

يخظمبندولأوتوازنعجلةبالبطاريةالعاملةالساعات

صغيرةاهتزازيةشوكاتبعضهافييوجدكماسرعاتها.

بلورةمنجداصغيرقضيبأو،المواءمةبعمليةتقومجدا

يستخدمالمدرجالشمسيالقرص

للإخبارالسماءعمرالشمسحركة

ظلهاالشمستلقي.الوقتعن

المدرجالقرصعبريتحركالذي

تارلويرجع.الساعاتإلىويشير

الؤنإلىالمدرحالش!سىالقرص

.الميلاديعشرالثاني

تدارالمبكرةالميكانيكيةالساعات

عقر!لهاوكان،الثقلبوساطة

حراسلبعضهاكان.دقطواحدة

عنللإعلامالساعاتيقرعون

الساعاتهدهصنعتلقد.الوقت

الحاصالقرنخلالألماليافى

عحتمر.

3*،د/"!!?؟*بر؟ئنء!لأ!ينىعكاء؟"!!قيمرلميركا!هيحكللمش!برعكيكأ

تزود.الأولىالمتنقلةالساعات

لوساطةبالطاقةالساعاتهذه

هذهفييوجدولا.الرئيسيالنابض

)الصورةمنفمهلعطاءالساعات

هذهصنعتلقد(.اليسرىالعليا

منتصفخلالفرسمافيالساعة

.الميلاديعشرالسادسالقرن

بشدولاتطورت.البندولات

السابعالقرنأواسطديالساعات

هدهطورتوقد.الميلاديعشر

علىللمحافظةكبيرةبدقةالأحزاء

هدهتاريخويرجع.الوقت

الحمسينياتإلىالهولنديةالبمدولات

.الميلاديعشرالسابعالقرنمن

الشوكةبتنشيطالبطاريةوتقوم.نفسهللغرضالكوارتز

ومنتظمة.عاليةبتردداتبدورهاتهتزالتيالاهتزازية

الاهتزازيةالشوكةذاتالساعاتفيالتقسيماليةوتعمل

لعجلاتمنتظمةسرعاتإلىالاهتزازاتعددتغييرعلى

علىالمبنيةالساعاتأيالكوارتز،ساعاتوفى.التروس

عددبترجمةمعقدةكهربائيةدائرةتقومالكوارتز،بلورة

الدائرةهذهوتنظم.للوقتدقيقةمعلوماتإلىالاهتزازات

دقيقةالكوارتزساعاتومعظم.الوقتإظهارعمليةأيضأ

.العامفيثانية06حدودفيمضبوطةأو
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الكهربائيالتيار.الكهربائيبالتيارالعاملةالساعات

أحاملةاالساعةيمدالكهرباءمصدرمنعليهيحصلالذي

تنظيمعلىيعملأنهكما.بالقدرة،الكهربائيبالتيار

بمعدلاتجاههيغيرالمتناوبالتيارأنالمعلومومنمرعتها.

وتعمل.الكهربائيالتياران!:.الثانيةفيمرة021

اتجاهفيالتغيراتإحصاءعلىالمحركأوالمتكاملةالدائرة

عليهايحصلالتيالمعلوماتتستخدمثمومنالتيار،تدفق

الوقت.إظهارعمليةلتنظيم

وتطبع.ال!ربائيبالتيارالرقميةالساعاتمعظموتدار

وا،مثقبةأقراصعلىالساعاتهذهبعضفيالأرقام

ن!الآخروالبعض.متحركشريطأودوارةأسطوانات

ساعاتوبعض،الكهربائيبالتيارالعاملةالساعاتنماذج

وتشمل.الأرقاملإظهارإلكترونيةأداةذاتالكوأرتز

كالبلوراتمتنوعةأشكالآالأرقامإظهارأوعرضأدوات

منالضوءإشعاعبوساطةالعرضوأدوات،السائلة

الأرقامعرضأداةوتستخدم.ثنائىكهربائىع!مام

حوأعا.منالضوءتعكسأرقاماالسائلةالبلوراتبولمماطة

صماممنالضوءإشععاعبوساطةالأرقامعرضأداةأما

أعترونيةإأجهزةبوساطةتشكيلهايتمأرقامفلها،تنائي

الثنائية.بالصماماتوتعرفضوءاتعطي

تاريخيةنبذة

حددقدالتاريخقبلماإنسانيكونأنالمحتملمن

تسقطهاالتيللظلالمشاهداتهخلالمنالنهارفيالوقت

.الظلالأطوالوتغيرالسماء،عبرلحركتهانتيجةالشمس

وقتأنالمراقبيعلماقصيراأظلاطوليكونفعندما

يعلمطويلةالظلالتكونوعندما،اقتربقدالظهيرة

نهايته.فيأوبدايتهفييكونأنإماأضهاراأنمراقبها

المزاولأوالمدرجةالشمسيةالأقراصتطورتولقد

وهى،مضتسنة0004منيقربماقبل(مزولة)جمع

وتقوم.الوقتلتحديدصممتالتيالمعروفةالأدواتأقدم

الظلوتقديرالسماءعبرالشمستحركأساسعلىالمزوأسة

الظلطولمنالوقتويقدر.المدرجأغرصاعلىالمتكون

المزولة.انظر:.القديمةالوقتتقديرزاويةأو

الرمليةالساعاتالأخرىالوقتحسابأجهزةتشمل

الأجؤةهدهمنالرملأوالماءوينساب.المائيةوالساعات

وعن.ثابتبمعدلأخرىحاويةإلىحماوياتهإح!ىمن

استطاعالحاويتينمنأيفىالمادةكميةقياسطريق

الرط!بمالساعةانو:.انقضىأتياالوقتمعرفةالإنسان

المائية.الساعة

تعملالتيالساعاتصناعةفيالمسلمونبرعوقد

الساعاتواخترعوا.الختلفةوالأثقالوالزئبقوالرملبالماء

المنبهةالشمسيةوالساعةالرحلةولحماعةالنقالةالشمسية

عامالرشيدهارونأهدىوقدبالرخامة.عرفتالتي

أدهشته.نحالمميةلحماعةشارلمانالملكم،708أهـ،29

رقاصأم(900هـ،993)تالمصرييونسابنواخترع

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:)البندول(.الساعة

)الفيزياء(.

فيالميكانيكيةالساعاتأولأنالمؤرخونيعتقد

أواخرفيالخترعينمنعددطورهاقدالغربيةالحضارة

الساعاتتلكوكانت.الميلاديعشرالثالثالقرن

كانبل،بندولأوعقاربلهايكنولم،بالثقلتدار

ثم.عنهللإعلانأوالوقتلتحديدتدقأجراسلها

عقربأووذراعالمدرجالقرصالعساعةإلىأضيف

قدبالنابضالمدارةالساعاتأولىأنويعتقد.الساعات

عشرالخام!رالقرنأواخرفىإيطاليافيطورت

.الميلادي

منتظمةغيربصفةتعملالبدائيةالساعاتغالبيةكانت

ونابضكالبندول،الأدواتحسنتأن.إلىدقيقةوغير

السابعالقرنمنتصفخلالتطويرهماتماللذينالتوازن

الوقت.دقةعلىللمحافظةكبيرةبدرجة،الميلاديعشر

منتصفوفى.والثوانيالدقائقعقارباستخداموالتشر

الساعاتآلياتمعظمالخترعونطورعشر،الثامنالقرن

الحالية.الميكانيكية

منتصففيللالمشعمالالكهربائيةالساعاتأدخلت

بحلولبيوتعدةفىوانتشرتالتاسئكشر.القرن

الكوأرتزساعاتظهرتكما.العشرينالقرنعشرينيات

فىذريةسعاعةأولالعلماءوطور.الثلاثينياتحلال

شائعةالرقميةالساعاتوأصبحت،الأربعينيات

ساعاتخاصةوبصفة،السبعينياتفيالاستعمال

وهيالسليكونرقائقأدمجتالثمانينياتوفي.المعصم

منجداصغيرةقطععلىمطبوعةمعقدةكهربائيةدوائر

إمكانيةإلىوبالإضافة.الساعاتآلياتفيالسليكون

تخزينفبإمكانهاالمساعاتهذهفيالوقتإظهار

اللوحاتوبدورالحاسوببعملوالقيامالمعلومات

.للألعابالمصغرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اليدساعةلمحاميرلانكر،

الكرونومتراجندولا

لوقتاقيقةلدا

الدريةالساعة

اليد)ساعاتاليدساعةانظر:الإلكتروئية.الساعة

.(ليةاحضولل!ا
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النظامعلىيطلقشائغاسمالبيولوجيةالساعة

ويحفظ،والحيواناتالنباتاتفييؤثرالذيالغامضالزمني

وهو.السنينوحتىوالشهوروالأسابيعللأيامالدقيقالوقت

فيليجعلهاالحيةالكائناتأنشطةمواعيدأيضايحدد

الطيور،فتهاجربيئاتها.فيالمنتظمةالتغيراتمعتناسق

زمنيةجدأولحعسبالزهوروتتفتح،الاسماكوتنمو

الساعةوتحددداخلها.فيالمبنيةالساعاتتحددها

منوكثيراواستيقاظنانومنا،أوقاتالبشرفيالبيولوجية

درأسةمعيتعاملالذيالعلمويسمى.الجسمأنشطة

الأحيائي.الزمنىالتسلسلعلم،البيولوجيةالساعات

وأ،البيولوجيةأصساعاتأتكمنأينأحدولايعرف

لديهحىكائنكلأنالعلماءبعضويعتقد.تعملكيف

يعملوالذي،داخلهالمركبالخاصالزمنينظامه

بنتهاالساعاتأنفيعتقدونالاخرونأما.با!متقلالية

والجاذبيةالكهرومغنطيسيةللقوىالطبيعيةالإيقاعات

لأرضية.ا

الجسمداخلقوىهناكأنيفترضالبعضومازأل

ويأمل.الساعاتدقةعلىللحفاظضروريةوخارجه

فيوالحيواناتالنباتاتعلىالتجاربتعطيهمأنالعلماء

الطيعية،الأرضإيقاعاتعنبعيدا،الخارجىالفضاء

البيولوجية.الساعاتعملكيفيةعنأكثرمعلومات

البيولوجيةالساعاتأهمية

مسارمتابعةع!البيولوجيةالساعاتتحافظ

والليل،النهار،فيهابما،البيئةفيالمتناغمةالتغيرات

القمر،أطوارأووأوحه،المحيطاتفيوالجزرالمدوحركة

وربماالحيةالكائناتمنالكثيرأنويبدو.السنةوفصول

الإيقاعاتتسمىداخليةدوراتلديهاكلها،

التناغ!يةالتغيراتلتلكتستجي!)الحيوية(البيولوجية

معين،نوعلكلالبيولوجيةالإيقاعاتوتبدو.الخارجية

التغيراتمنالإفادةمنالكائنلتمكنموقتةوكأنها

حعسبالبيولوجيةالإيقاعاتوتستمر.بيئتهفيالحادثة

النباتاتتحجبحيث،الختبراتفيحتىزمنيجدول

والتغيرالوقتمرورإشاراتكلعنوالحيوانات

ويعاد-تتغيرأديمكنالإيقاعاتولكن.الخارجى

الذيالوقتتغييرطريقعن-البيولوجيةالساعةتركيب

المثالسبيلوعلىالضوء.النباتأوالحيوانفيهيستقبل

وقتتعيدماوسرعان،بالليلالعادةفىالفئرانتجري

وضعتأو،أ-خرىزمنيةفترةإلىنقلتماإذاجريانها

اصطخاعى.ضوئىزمنيجدولتحت

الإيقاعاتمنالكثيريعتمد.اليوميةالإيقاعات

الإيقاعاتوتسمىوالنهار،الليلدورةعلىالبيولوجية

لمعظموبالنسبة.ساعة42كلتحدثلأنها،اليومية

فتراتإلىتقسموالنهارالليلدورةفإنالحيةالكائنات

فىلاتحدثالفتراتهذهولكن.راحةوفتراتنشاط

فالبشر.الحيةالكائناتكللدىاليوممننفسهالوقت

فىالراحةإلىويخلدونالنهار،فيكبيرةبدرجةينشطون

والنحل،،والصغيرةالكبيرةالقرودوتتبع.الليل

الجدولأيضاالحيواناتأنواعمنوالكثير،والفراشات

والقططالخفافيشفإنأخرىجهةومن.نفسهالزمنى

فيالبيولوجيةالساعةوتحدد.الليلفيتنشطوالبوموالعث

يناسبه.الذيالزمنيالجدولنوعكل

علىفهي.يوميةإيقاعاتعنايضئاالنباتاتوتفصمح

بالليل.وتخفضهاالنهاروقتفيأورأقهاترفع،المثالسبيل

عادةوهى.النومحركاتالمتناغمةالتغيراتهذهوتسمى

فيهالاشغيرأماكنفىالنباتاتتحفظحينماحتىتستمرما

.الحرارةدرجةأوالضوء

وحيواناتاللاهيةالسرطاناتتظهر.أخرىإيقاعات

العازفةالسرطاناتفجلد.معقدةإيقاعاتالأخرىالشاطئ

وتتكيف.الغسقعندشاحباويصيرالفجر،عنديسود

ذلكبعد،ويهبطيعلوالذيالمدمعالجريانفيأنشطها

العازفةالسرطاناتوتستمر.يومكلدقيقةبخمسين

وتستجيب،الظلامفيلونهاتغييرفيمالختبراتفيالمحفوظة

تنقل،وحينما.الشاطئعلىالاصليموطنهافيالمدلحركة

المدأوقاتفيهتختلفجديدشاطئإلى،حالأيةعلى

،الجديدةالمدتوقيتمعأنشطتهاتكيففإنهاوالجزر،

آليا.البيولوجيةساعاتهاتوقيتوتعيد

سمكفيهابما،الحيةالكائناتمنالكثيرويملك

ساحلامتدادعلىيوجدصغيرس!كوهو،الجرونيون

ولادةإيقاعات،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيا

أقصىعندسبتمبرإلىفبرايرمن،شهريةشبهأوشهرية

يوما841.كلالجرونيونسمكويعتليللمد.ارتفاع

بيضهاالإناثتضعحيث،الشاطئإلىالمتجهةالمدموجة

لتخصبها.الذكوروتأتي،الرطبةالرمالفي

ولكن،المحيطإلىثانيةالأسماكالتاليةالموجةوتحمل

بعد-التالىالعاليالمدوعند.الشاطئعلىالبيضيبقى

وتحمل،البيضوتحطم،موجةتأتي-أخرىيوما8.41

المحيط.عرضإلىالصغيرةالأسماك

للإيقاعاتالزمنيةالجدأولالبيولوجيةالساعاتوتحدد

البذور،نموفيتتحكمفهيبمالحيةالكائناتفىالسنوية

هذهوتبدو.الأخرىوالحيواناتالطيوروهجرةومعكون

والأسماكالطيورمساعدةفيأيضامهمةالساعات

التيوالساعات.الملاحةعلىوالحشراتوالقشريات

والنجوموالقمر،الشمسمعالاقترانفيتستخدم
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،الأرضلدورانبالنسبةباستمرارالتصحيحعلىتساعدها

الصائب.المسارعلىوالبقاء

البشرعندالبيولوجيةالساعة

جداولحعسبالبشرعندالبيولوجيةالساعةتعمل

بيولوجيةإيقاعاتوللبشر.وللصحةللحياةضروريةزمنية

مستوىويختلف.وسنوية،وشهرية،وأسبوعية،يومية

هذهمدىعلىالدمفىالأخرىوالكيميائياتالهورمون

تتمالحيويةالجسمعملياتم!وكثير.الزمنيةالفترات

أخددواالخلاياأنشطةوتتسقساعة42كلبانتظام

موبعض،معبعضهاالعصبيوالجهازوالكبدوالكليتين

البيئة.فىوالليلالنهارإيقاع

فيتدريجئاالجسمعملياتبهتتماالذيالمعدليتغير

الجسمحرارةدرجةتختلفالمثالسبيلوعلى.اليومأثناء

ساعة.والعشرينالأربعفترةخلالواحدةدرجةبمقدار

الراحةوقتفيلهامستوىأدنىالحرارةدرجةوتبلغ

النشيطة.الفترةوهيالنهار،أثناءفىوترتفع،بالليل

بنظامالوعىمنقدرأكبرعلى-مثلاأنت-وتصبح

مناطقإلىنفاثةبطائرةتسافرعندما،البيولوجيالتوقيت

شي!!اغومنبالطائرةسافرتفإذأ.التوقيتفيهايختلف

لندنفستصلالعصر،بعدمتأخروقتفيلندنإلى

حالأيةوعلى.يومهميبدأواأنوشكعلىوسكانها

توقيتحعسبيعملالتناغمينظامكيظلسوف

بالأرقتصابسوفلندنفيالوقتوحعسبشيكاغو.

تعيدوسوفالنهار.أثناءالنعاسعليكويغلبليلا،

يستغرقذلكولكننفسها،توقيتالبيولوجيةساعتك

خارججسمكوظائ!تكونسوفوبالتالي.أيامعدة

هذاويسمى.بالتعبوتشعر،كفاءتكوتهبط،الإيقاع

النفاثة.إرهاقأوالنفاثةتخلف

بطريقةالتحكمتمكلماأنهالباحثينبعضويعتقد

والإيقاعاتالبيولوجيةالساعاتمعرفةفيأفضل

الودتىإيجادفيالعلماءهذايساعدفسوف،البيولوجية

ربما،المثالسبيلوعلىلمصلحتنا.الإيقاعاتلالمشخدام

المبكرطورهفىوهوالمرضتشخيصالأطباءيستطجع

نأالعلماءويعتقد.الجسمإيقاعاتفيالتغيربوساطة

فيهيحدثربماالذيالوقتفيتؤثرالبيولوجيةالإيقاعات

المصابينأزماتتزدادالمثالسبيلوعلىيشتد.أوالمرض

فىالصرعنوباتمعظموتحدث،النوموقتعندالربوبداء

فيالبيولوجيةالإيقاعاتأيضاوتؤثرالمساء.أوالصباح

فيهايستمرالتيوالفترةالدواءبهايؤثرالتيالسرعةمدى

تمكنربماالبيولوجيةالإيقاعاتمعرفةفإنوهكذاالتأثير.

احتمالفيهيزيدالذيالوقتفيالدواءإعطاءمنالطبيب

وسوف.ممكنةدرجةأقصىإلىمنهالمريضجسماستفادة

منالبيولوجيةللإيقاعاتالعلميةالمعرفةفيالتوشعيزيد

فيه.والحياةالخارجيالفضاءاكتشاففينجاحنا

الصنوبرية.الغدةالفنولوجيابمأيضا:انظر

)الزمن(الوقتفتراتدقياسجهازالدريئالساعكة

وأتطلقهاالتيالكهرومغنطيسيةالموجاتتردداتبقياس

الذريةالساعاتهذهوتعمل.الجزيئاتأوالذراتتمتصها

هذهتأخرأوتقدمتفاوتيزيدولاجدا،منتظمةبترددات

والساعات.سنة2..)...كلفيثانيةعلىالساعات

درجاتفيالتغيراتمثلالأشمياءمنبالعديدتتأثرالالية

أجزائها.بعضفىوالتآكل،الحرارة

الذريةالساعاتفيالمستخدمةوالجزيئاتوالذرات

الأمونيا.غازوجزيءوالهيدروجينالسيزيومذراتتضم

إلىالمرسلةالوقتإضسارأتفىالذريةالساعاتتتحكم

العلماءتبنىأم589عاموفى.وطنيةمحتبراتمنالعالم

الوقت.وحداتلتعريفمقيالمساذريةساعةتردداتمعدل

تتكون)الزمن(الوقتلقياسأداةاومليةالسا!كة

.صغيرةفتحةبينهماتصلزجاجيتينبصيلتينمن

الجافالرملمنحباتعلىالبصيلتينإحدىتحتوي

لكيبالضبطكاملةساعةالرملويأخذ،الدقيقالناعم

وعندما.السفلىالبصيلةإلىالعلياالبصيلةمنينساب

الرملية،الساعةتقلبالعليا،البصيلةمنكلهالرملينساب

حدثكما،الفارغةالبصيلةإلىالانسيابفيالرملويبدأ

الزئبقعلىتحتويالساعاتهذهمثلكانتوقد.قبلمن

لأنهالرملبهامشبدلولكن

بصرفثابتبمعدلينساب

تحتويالتيالكميةعنالنظر

البصيلة.عليها

رمليةساعاتوتقيس

نصفساعاتمثلأصغر

أقصر.زمنيةفترأت،الساعة

الساعاتبعضوكانق

لتحديدتعستخدمالرملية

علىكانالذيالزمنمقدار

حديثهيلقىأنالمتحدث

القرنبدايةوحتى.فيه

البحارةكان،العشرين

اتتالرمليةالساعةمثل،أداة!دمصن

تخترعأنقبلالوقتلقياستقيسكانتالرمليةالساعة

الالية.اورعاتوبهذه.الدقيقةمنأقلمدة
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الساعةوكانت.سفينتهمسرعةقياسيمكنهمكانالأداة

الختلفةالأنواعاختراعقبلواسعنطاقعلىتستخدمالرملية

الساعاتبهااستبدلتفقدهذا،ومع.الساعاتمن

الرمليةالساعةكثيرونكتابذكروقد.والكبيرةالصغيرة

الوقت.مرورعنتعبيرا

06منتتكونالزمنمنفسحةالزمئيةالساعة

الليلمنتصفإلىالليلمنتصفمن،اليومويشتمل.دقيقة

طبفاأنشطتهاتنظمأمةوكل.ساعة42علىيليهالذي

الزمنيةالساعاتيستخدمونالناسبدأوقد.الزمنيةللساعة

،الميلاديعشرالرابعالقرنفياليوممنمنتظمةكفترات

الميكانيكية.الساعةأخترعتعندماوذلك

عنليعبروأالزمنيةأصساعةاالقدماءالروماناستخدم

وكروبالشمسشمروقمثل،الزمنمنمعينةنقطة

بدايةوفي.الظهيرةساعةبعدفيماأضافواثمالشمصر،

خمسإلىالنهارساعاتالرومانقسم،المسيحيالعصر

الشمسية.ساعاتهموجهعلىعلاماتلهاحددوافترات

ساعاتالمسيحيةالكنيسةوضعتميلادية506عاموفي

كماوكانت.الصا،ةساعاتأوالسبعاليوميهالعبادة

-3الأولىالساعة2-والتمجيدالصبحا-:يلى

التاسعةالساعة5-السادسةالساعة4-الثالثةالساعة

سوىالساعاتهذهتحددولم.الختام7-المساء6-

أماصباحا.دسةال!الساعةمنابتداءالنهار،منفترات

تحددكانتحراساتإلىتقسمأحيانافكانتالليالي

حلقدبالعملقيامهمبأنفيهاالحراسسلغالتيالأوقات

طولوكان.حرأستهمتغييروقتحلقدأنهأو،أوانه

كانتالشتاءفساعات.الفصولباختلافيختلفالساعة

أثناءفيالنهارلأنوذلك،الصيفساعاتمنأقص

أقصر.كانالشتاء

أخذتالميلاديعشرالسادسالقرنوبحلول

الساعاتتركيبفيأوروبافيكثيرةوقصوركنائس

21إلىمدرجقرصمنهالكلكانالتيالميكانيكية

مضبوطة،الساعاتهذهتكنولموجهها.علىساعة

تكونعندما،مشمسيومكلظهرتصححكانتولذا

هناومن.الزوالعندأولهانقطةأعلىفيالشمس

الظهروبعدصباحاأوالظهرقبلتعبيرياستخدامجاء

مساء.أو

صباحاكلمتاتستخدملمإذاوارتباكينئفوضىوقد

والطائراتالحديديةالسككمواعيدتنظمولذاومساء،

الرابعةالساعةحتىالزمنيعطيواحدنظامباستخدام

أربعةباستخدامالوقتيعطىالنظامهذاوفي.والعشرين

تكتبمثلا،الظهرقبلأوصباحا00.1فالساعة.أرقام

الظهربعدأومساء00.1الساعةتكتببينما،.00.1

..0024الليلمنتصف.0012والساعة.0013

الوقت.بماليومبمالساعة:أيضاانظر

تاريحية(؟)لبذةالساعةانظر:الشمسيلأ.الساعة

والحساعات(؟الحيلعدم)الفيزياء:والمسلمينالعربعندالعلوم

المزولة.واحسلمون(بم)العربالفيزياء

فيالبريالنباتانظر:المئاخية.الفقيرساعة

المناحية(.الفقير)صاعةالعربيةالبلاد

طريقعنرمن()1الو!تجلآ!زالمافيالسا!

كليبسدرا.أيضاوتسمىوعاء.منينقصالذيالماءقياس

عامحصالطفيأفلاطونإلىاختراعهافىالفضلويرجع

..مق004

جانبهعلىزجاجيوعاءمنالمائيةالساعةتتكون

الوعاءمنالماءيخرجفعندما.بإحكاممعدمدرجمقياس

عديدةتحسيناتإدخالوتم.الوقتفيهالمتبقيالماءيحدد

إلىيشيرعائمجسماستخداممثلالوقتقياسأداةعلى

المتساقطالماءكانالأداةلهذهآخرتصميموفي.الزمن

بعقاربمتصلةصغيرةعجلةيدير،قطراتشكلعلى

المائيةالساعةاستخدمتوقد.المدرجالقرصواجهةعلى

.م.ق915عامإلىيرجعمبكروقتفيرومافي

المحاكم.فيالمرافعاتطوللضبطأثينافيواستخدمت

!ضلم!اكمن(،)1للوتصغيرمفابسا!

وأاليدفييلبسونهاوقدالوقتعلىللتعرفالناس

يحملونها.

-المنبهاتأو-الكبيرةالساعةالمرأقبةرجالاستخدم

عشرالسادسالقرنفيأوروبافيمرةلأولالمتنقلة

التفتيشية،بدوراتهمالرجالهؤلاءقاموكلما.الميلادي

رقابهم.حولبأشسرطةالمربوطةالمتنقلةمنبهاتهمحملوا

اختصرالوقتآلاتحملفيآخرونأناسبدأوعندما

اليد.ساعةليصبحالاسم

الساعاتأنواع

وقبل.المعصمحولاليدساعاتمعظمتلبس

فيمعظمهايحملكانالعشرينالقرنمنالعشرينيات

فىالنساءاستخدمتوقداليد.حقيبةفيأوالجيوب

وأقراطكقلائدوحملنهاوالزخرفةللزينةاليدساعةالماضي

النماذجبينالحاضروقتنافياليدساعةوتتراوح.مشابكأو

المرصعةالمزخرفةوالنماذججدأالتكلفةقليلةالصغيرة

تكلفهمماأكثرتكلفالتيالتكلفةباهظةالكريمةبالأحجار
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يعودقدبمة!رلسيةيدساعةاصورةافيأتفهر.القديمةالساعاتبعض

،صقصاالساعةعقر!علىتحتويأم054عامحوالىإلىتاريحها

موسيقية!رنسيةيدساعةت!هوكما.شعريلنابضإنجليزيةيدوساعة

معبالميامطليةفرسسيةيدوساعة،الألحانأحدلعزدصالوقتتعلن

دهبية.علمةداحلمحموظةأمريكيةحي!وساعةدهيسوار

الوقتالتقليديةاليدساعةوتظهر.الثمنغاليةسيارة

قرصعلىعلاماتأوأرقامإلىتشيرعقارببوساطة

لإظهارالويقةهذهعرفتوقداليد.ساعةميناءأومدرج

البلوراتحالياوتستخدم.المقارنالعرصلطريقةالوقت

العرضبطريقةتعرفبطريقةالوقتلإظهارالسائلة

الرقمى.

زيادةإضافيةمعلوماتاليدساعاتمنالعديدويقدم

مرورأيضاالغالبيةتوضحإذوالدقائقالساعاتمرورعلى

والسنة.والتاريخالأ!عبوعأياممنهاالعديدويظهر.الثواني

الوقتعندإنذارصوتاليدساعاتبعضوتصدر

ذاتالجديدةاليدلحماعاتبعضتظهركما.فيهالمرغوب

جسمه.حرارةدرجةأوحاملهانبضالخاصةالوظائف

وآلاتإلكترونيةألعابع!اليد!عاعاتبعضوتحتوي

الرياضية.المسائ!!بعضلحلصغيرةحاسبة

اليدساعاتعملكيفية

العلبةهماأمعامميينجزءينمناليدساعةتتكون

أجزاءوتقوم.العلبةداخلالموجودةالحركيطوالأجضاء

سرعتها.وضبطاليد،ساعةوإدارةالوقتبإظهاركةالحر

للطريقةتبعاالآخربعضهاعناليدساعاتبعضوتختلف!

وتقسم.الوظائفهذهالمتحركةأجزاؤهابهاتؤديالتي

يدمعاعات-أ:مجموعتينإلىاليدساعاتالمقالةهذه

للكيفيةتبعاوذلك،إلكترونيةيدساعات2-مي!صانيكية

المحركة.بالقدرةمنهماكلبهاتزودالتي

بالقوةهذهاليدساعاتتزود.الميكانيكيةاليدساعات

باسميعرفملفوف-زنبركأو-نابضبوساطةالمحركة

منالعديدفيالرئيسيالنابضيلف.الرئيسيالنابض

يتصلتاجأوتدويرمقبضبوساطةالمي!صانيكيةاليدساعات

الأخرىاليدساعاتوتحتوي.العلبةداحلالتشغيلبعمود

تقوموزنآليةعلىالتعبئةذاتيةالساعاتباسمالمعروفة

اليد.ساعةتتحركعندماتلقائياالرئيسيالنابضبلف

وتديرالرئيسيالنابضينفلتاليد،ساعةتدوروحالما

العجلاتمنالعديدانفكاكهأوانفلاتهعنالناتجةالقدرة

هيئةعلىببعفسهاوالمتصلةوالمعشقةالمسننةجداالصغيرة

بالعجلاتحدةعلىكلاليدساعةعقاربوتتص!ط.قافلة

لصرعةوتحدد.محددةبسرعاتتدورالتيوالمعشقةالمسننة

الساعة.ميزانتسمىبآليةجزئياالعجلات

وعجلة،الانفلاتعجلةعلىاساعةميزانيحتوي

وتتصلالسقاطة.والعتلة،التوازنونابض،التوازن

عندماتدوروهي،التروسبمجموعةالانفلاتعجلة

.القوةأيضاالساعةميزانعجلةوتنقلاليد.ساعةتعمل

أداةأو،الوقتقاعدةتعتبرالتيالتوازنعجلةإلىالمحركة

الذيالتوازننابضويعملاليد.لساعةالوقتحفظ

عجلةتذبذبعلىالشعريالنابضكذلكيدعى

معظموتتذبذبمحدد.بترددوجيئةذهاباالاتزان

ولعتلة.الثانيةفىمراتلممتأوخمسالتوازنعجلات

نهاياتها.مننهايةكلعندواحد،خطافانالسقاطة

.الانفلاتبعجلةبالإمساكالسقاطةعتلةخطافاويقوم

عجلةتأرجحفيالتوازنلعجلةدبذبةكلوتتسبب

منوجيزةلفترةالانفلاتعجلةتتمكنوبالتاليالسقاطة

إلىهذاويؤدي،العتلةخطافيقبضةمنالإفلات

منبهابالإمساكالعتلةخطافايعودأنقبلقليلادورانها

عجلةعملآليةمنوتنتجحركتها.ويوقفاجديد

اليدلساعاتالمميزتيك()تيكالطرقصوتالانفلات

الانفلاتلعجلةبسيطةحركةكلنقلويتم.الميكانيكية

الساعة.عقاربإلىالقافلةفيأخرىتروسخلالكى

بالتحكمتذبذباتهاخلالمنالتوازنعجلةلقيامون!ا

هيالتوازنعمليةتعتبرلذا،الانفلاتعجلةسرعةفى

الساعة.فيالتوقيتدقةعنالمسؤولة

001علىيزيدمااطيكانيكيةااليدساعاتفييوجد

أجزاءبعضوتصنع.الحركةأحزاءمجموعةضمنجزء

الدقةلضمانيدوياالتكاليف!باهظةأجداساعات

أخرىوأجزاءالخطافيةالمشابكتصنعكما.والديمومة

وصلدةصغيرةمجوهراتقطعمناليدلساعاتمتنوعة



إلىتتيرعقار!لهاالميكانيكيةالساعة

أطساعةالحركيةالأجراءتتشمل.الوقت

المالف!علىاليسار()أقصىالميكانيكية

المحركة.بالقدرةالساعةيزودالديالرئيسى

وتحركالساعةسرعةتنطسالضازدوعجلة

لعحلةلتسمحالخطافينذاتالسقاطةالعتلة

هذايحرك.البسيطةبالحركةالانفلات

تقومالتيالمعشقةالتروسسلسلةالعمل

الساعةعقار!()تحريكبإدارةبدورها

وحهها.علىالموحودة

تطصالرقميةالإلكترونيةالساعة

يمرعندماتتكونالتىبالأرقامالوقت

منأنماطخلالمنكهربائيتيار

أجزاءتشقحل.السائلةالبلورات

)أدصىالإلكترونمةللساعةالحركة

اهتزازفيتتسبببطاريةعلىاليسار(

متبتةمتكاملةودائرةالكوارتز،بلورات

بترحمةتقومالدائرةلوحةعلى

علىعرضهايتمدياناتإلىالاهتزازات

الساعةو!

72اليدساعة

صسطرر

!!الوقت

الرئيسيالنابض

*هده)أسفل

العحلة(

الميكانيكيةللساعةالحركةأحزاء

عحلة

درالتوا

عحلة

نفلاتلاا

ارررأ

صبط

لوقتا

طارية

الإلكتروديةللساعةالحركةأحزاء

لوحة

ئرةالدا-

فيلكهرداا

للورة

ترراأمموا

التحاتلتقليلوذلك،ألاصطناعيأوالطبيحيالياقوتمثل

51منأكثرعلىهذهاليدساعاتمثلوتحتوي.التآكلأو

الجواهر.منقطعة

يعرفالميكانيكيةاليدساعاتمننوعوهناك

الساعاتهذهأجزاءولاتجهز.العتلةإبريةاليدبساعات

منبدلآفلزيةإبرالسقاطةللعتلةالخطافيةوالمشابكيدويا،

ولكنها،التكلفةبانخفاضاسماعاتهذهوتمتازالجوأهر.

وإذا.الفاخرةالأخرىاليدساعاتمنأكبربسرعةتبلى

الساعاتيبمعرفةبدقةالعتلةإبريةاليدساعاتضبطت

تكلفة،اليدساعاتلأكثرمماثلةبدقةالعملفيمكنها

بالجواهر.المزودة

اليدساعاتتحتوي.الإلكترونيةاليدساعات

دقةوتصلالكوارتز.منصغيرةبلوراتعلىالإلكترونية

تأخيرأ(أو)تقديماثانية06حواليإلىالساعاتهذهبعض

ذبذيةعلىالساعاتهذهفيالوقتويحمسب.السنة.

حواليالبلوراتمعظمتتذبذبحيثالكوارتز،بلورة

علىالكوارتزساعاتوتحتوي.الثانيةفىمرة768.32

طريقعنا-لمحركةبالقدرةتزودمتكاملةإلكترونيةدائرة

منجداصغيرةقطعةعلىالدائرةوتثبت.بطارية

تحافظ.الإلكترونياتأنظر:.بالرقاقةتعرفالسليكون

بترجمةكذلكوتقوم،البلورةتذبذبعلىالرقاقةهذه

فىالنبضاتوتنشط.كهربائيةنبضاتإلىالذبذبات

يقومجذا،صغيرامحركاالمقارنةالإلكترونيةاليدساعات

المضبوطة.بالسرعاتالساعةعقارببتحريكبدوره

الحالةبساعةتعرفأخرىإلكترونيةيدساعةهناك

توجدولا،للوققكأساسالكوارتزأيضاتستخدمالصلبة

تقوم،ذلكمنوبدلأ.متحركةأجزاءالساعةهذهفي

الوقتبياناتبترجمةالصلبةالحالةساعاتفيالدوائر

الساعة.وجهعلىالسائلالبلورعرضشاشةعلىمباشرة

هيئةعلىالوقتالسائلالبلورعرضشافماتمعظموتظو

عرضشاشةفيالرقيقةالسائلالبلورطبقةوتكمن.أرقام

وتطئ.الزجاجمنطبقتينبينالرقميةالسائلالبلور

شفافةتغليفطبقةبوساطةالزجاجعلىالرقميةالأشكال

مرئية.غير،العادةفي،الأرقامهذهوتكونللكهرباء.موصلة

كهربائية،شحنةلتأثيرالتغليفطبقةتعريضعندولكن

البلورويشكل.مظلمةكأرقاممرئئاالسائلالبلوريصبح

الساعاتفيالوقتلإظهارالساعةعقاربنمطالسائل

عرضشاشاتذاتالساعاتفيالأرقاممنبدلأالمقارنة

إلىالسائلالبلورفىالوقتإظهارويحتاج.السائلالبلور

منالقدرةهذهعلىالحصولويتم.القدرةمنضئيلةكمية

لاولكنمستمرةبصفةالوقتعرضيظهروهكذا،بطارية

فىويوجد.الخافتالضوءفىبوضوحالعرضرؤيةيمكن

يمكنضوءالسائلالبلورعرضشاشاتساعاتبعض

الوقت.قراءةثمومنوجهها،لإنارةإطلاقه



الساعد28

تاريخيةنبذة

،صغيرةعماعةأولصناعةنيالفضلينمسب

فقد،الألمانيالأقفالصانعهينلاين،بيترإلىتاريخيا،

الميلاديعشرالسادسالقرنمطلعفيهينلايناخترع

الساعاتوكانت.بالقدرةالساعةلتزويدرئيسيانابضا

ولكى.المتدليةالأوزانبوساطةالوقتذلكفيتدار

الرأسيالوضعفيثابتةتبقىأنفلابدالساعةتعمل

النوابضمكنتولقدبها.المعلقةالأوزانتعمللكي

متنقلة.صغيرةساعاتإنتاجمنالساعاتصانعي

إنجلترا،فيالساعاتصناعةانتشرتماوسرعان

.وسويسرا،وفرنسا

وكانت،دقيقةوغيرثقيلةالأولىالساعاتكانت

منتتدلىأوالرقبةحولتعلقكانتأنهالدرجةثقيلة

)عقرب(ذراعذاتالأولىالساعاتوكانت.حزام

أوأسطوفي.أسطوانيةأوكرويةوعلبتهافقط،واحدة

عاديةغيرأشكالانتشرتالميلاديعشرالسالغالقرن

.للساعات

منالعديدزود،الميلاديعشرالسالغالقرنأواخروفي

الثوانيعقربتصبحلمولكن.للدقائقبعقاربالساعات

طورتولقد.العشرينالقرنفىإلاالساعاتفىشائعة

القرنأواخرفىالانفلاتإدارةوعتلةالتوازننابضآليات

.الميلاديعشرالثامن

السائكشر،القرنأواخرفي،الساعاتوأصبحت

جيبداخلبوضعهاسمحتبدرجةوخفيفةصغيرة

الأكثرالجيبساعاتوكانق.الصدريةأوالمعطف

ساعاتوأصبحت.عام002منأكثرمدىعلىانتشارا

أنهاغير،الميلاديعشرالتاسيعالقرنأواخرفىشائعةاليد

أثناءالجنودوتيقن.فقطللنساءمصممةانذاككانت

اليدساعاتأنأم(189-ا19)4الأولىالعالميةالحرب

أصبحت،لذلكونتيجة.الجيبساعاتمنأنسب

أيضا.للرجالمقبولةاليدساعات

تزودالتيالمقارنةالكهربائيةالساعاتدخلتوقد

الاستعمالإلىجدا،صغيرةبطاريةطريقعنبالقدرة

هذهوا!متعملت،الشرينالقرنخمسينياتخلال

للوقت،كأساستوازنعجلةالأمربدايةفيالساعات

عملتمهتزةضبطشموكةعلىبعدفيمااحتوتولكنها

بلوراتبهاتعولالتيتقريباالطريقةبنفسللوقتكأساس

العقدبدايةفىوظهر.الإلكترونيةالساعاتفيالكوارتز

لدقتهاونظراالكوارتز،ساعاتالعشرينالقرنمنالثامن

المبكرةالكهربائيةالمساعاتمحلحلتماسرعانفإنها

.الاستخدامعديمةوجعلتها

.سويسرا،لساعةا:أيضا:نظرا

.راعلذا:نظرا0عدلساا

الإسفنجيالمركزفييوجدالنشوياتمننوعالساصو

المدارية.المناطقنخيلمنمختلفةأنواعفي،اللبأو

دقيقيسمىالدقيقمننوعالساغومنويستخلص

الهندجزرمنالدقيقهذاإنتاجمعظمويأتيالساغو.

أوروبا،إلىالساغومنكبيرةكمياتوتبعث،الشرقية

كثيراالساغويستخدمحيثتجاريةطبخلأغراضوأمريكا

مغذياالدقيقهذاويعتبر.المرقوتركيزالحلوىصنعفي

أنواعمنالساغويعدولهذا،الهضمسهلأنهإلىبالإضافة

الشرقية.الهندجزرلس!!انالرئيسيةالأغذية

الساغومنهايستخلصالذيالنخيلثمارلاتترك

حياةدورةالنفئيكملاكتماللأننضوجها؟لتكمل

الجذعوتتركفيهاالنشامركزيضعفثمومن،الشجرة

يق!.الشجرةموتفيتتسببثمومن،خاويةقشرة

التىالفترةقبلعاماعشرخمسةيبلغعندماالنخيلهذا

التيالجذوعوتشقللإزهار،مستعدةالشجرةفيهاتكون

النشوىاللبمنهايؤخذثمأمتار،تسعةأرتفاعهايبلغ

حواليالواحدةالنخلةتنتجوقد.مسحوقإلىويحول

فىالمسحوقيعجنوللإعداد.النشوياتمنكجم036

إلىماءمجرىعلىيمررثم،مصفاةأوقماشعلىالماء

للطبخ.معداالدقيقيكونبفئكلسلاتوبعديستقر.أن

إعدادهيتمثم،إضافيةتنقيةبعملياتالساغويمرماوغالبا

للتصدير.

لثمالىفييوبالصبارمننوعأضخمالساصكوارو

،العملاقالصباراسمكثيراعليهيطلقالنباتهذاأمريكا.

الساغواروينمو.متريةأطنان9ويزن،م81طولهويبلغ

شرقيوشمالأريزوناصحارىأو،الجبالسفوحعلى

رمزازهرتهمنويتخذ.المكسيكغربىوشمالكاليفورنيا،

أريزونا.لولاية

ماقطرهيتراوحالعموديشبهبجذعالساغواروتحميز

قلةمنبالرغمفروعأيضئاالنباتولهذا.سم75و03بين

علىوتجريالنمو.عموديةالحجمضخمةأنهاإلاعددها

أمطاروتهطل.وأضلاعأخاديدوالفروعالجذعطول

هذافيمتصالساغوارو،فيهينموالذيالإقليمفيطفيفة

منالقليلالقدرهذامنالماءمنكبيراقدراويختزنالنبات

وأضلاعأخاديدفتتمددتهطلالتيالمتفرقةالأمطار

لكميةتبعا،الأكورديونيتسعمثلماوتت!عالساغوارو،

الختزنة.المياه

امتدادعلىالحلقاتتسمىكاللبادةأشكالوتنمو

51بينمايتراوحالأشموأكمنعددحلقةوبكل،الأضلاع



92سافانا

ورغواالساشجارأ

جذوعهافيالماءتختزن

وفروعها.

أصلعلىالساغواروفروعوتنمو.طويلةشوكة2وه

تنتجويونيو،مايوخلالوفي.الجذععلىمعينةفجوات

أزهاراالفروعوأعلىالجذعأعلىمنالقريبةالحلقات

الأزهارهذهحجمويتراوح.الخضرةإلىتميلبيضاءشمعية

الليل.أثناءوتتفتحسماو..57بينماالشكلالقمعية

رحيقبامتصاصوبعفالحشراتالخفافيشوتقوم

زهرةبيناللقاحينتقلالعمليةلهذهونتيجةالأزهار،هذه

شكلفيثمرةالملقحةالأزهارتنتجقدوحينئذ،وأخرى

هذهتتفلقثم.البنفسجياللونإلىتميلحمراء،البيضة

ملىءالبطجخلبحمرةفيلبعنالناضجةالثمرة

بهذهالصحراءهواممنكثيروتتغذىالسوداء.بالبذور

هذه!تناولونالإقليمهذاهنودأنكما.الناضجةالثمار

الخللاتعملفييستخدمونهاأو،تنضجأنقبلالثمرة

ئر.والعصا

على.،شريعتىتاريحية(بم)نبذةإيرانانظر:.السالمحاك

فيالرئيسيةالموانئوأحدجورجياولايةفيمدينةسالمحائا

سكانهاعدديبلغ،الأمريكيةالمتحدةالولاياتجنوبي

سكانهاعدديبلغالحضريةوالمنطقة،نسمة.056137

تجهيزاتإليهوصلتماأحدثوبها.نسمة422؟622

ويمتدوغيرها.،والمستودعات،المراسيمنالعالمفيالموانئ

داخلإلىالأطلسيالمحيطمنكم92إلىسافاناميناء

الجنوبية،كاروليناناحيةمنسافانانهرويعبر،اليابسة

.ام2بعمققناةالأطلسيبالمحيطوتربطه

وتبعد،العسكريهنترمهبطالميناءمنبالقربويوجد

الاثنانويشكل.الجنوبإلىكم46ستيوارتفورت

للجيشالمروحياتلطياري2()4المشاةتدريبمركز

الحكومية،أرمسترونجكليةبالمنطقةتوجدكما.الأمريكي

الحكومية.سافاناوكلية،والتصميمللفنونسافاناوكلية

المؤسساتإحدىوالعلومللفنونتلفيرأكاديميةوتعتبر

الجنوبيةالولاياتفيالفنيةالاثارعرضمجالفيالرائدة

المشردينالأطفاللإيواءالحاليبيثدابيتوافتتح.الشرقية



نافاالسا03

لإيواءبيتأقدموهو،أم074فيسافانامنبالقرب

.المتحدةالولاياتفيالمشردينالأطفال

جوردونجوليتبيتيزورونالماسمنالعديدأنكما

أمريكا.فيجايدز()جيرلالبنتدليلأسستالتيلو،

منتجاتهباتساعيتميزلإقليمتجاريمركزوسافانا

اليابانإلىالميناءمنالقريبةالمؤسساتوتصدر.الزراعية

الرئيسيةالصناعةوتقوم،حصيرةبكمياتالأخشابمعنويا

فييستخدمالذيالقويال!صافتورقعليللمدينة

الحقائب.صناعة

أ!منوبراخشبمنالقويأممراشتاورقويصكشع

تحاريامركزاسافاناوتعتبر،المدينةحولينموالذيالجنوبي

الخشب،لبابالأخرىالمنتجاتوتشملمهمابحريا

ومواد،البتروليةوالمنتجاتأصثماي،اوتعبئةالسكر،وتقطير

.والمقطورات،النفاثةوالطائراتالبناء،

!براير21فيسافاناميناءأوجليتونجيمسأسر

فيالأولىالاستعماريةالمستوطنةباعتبارهاأم733

.الأماجورجيامدينةاسمعليهايطلة!ولذلكجورحيا،

فيالمخططةالمدنطلائعمنواحدةسافاناوكانت

نسقعلىالمستوطنونلناهاوقد،المتحدةالولايات

سافاناوكانت.وأوجيلتورببلوأجمأعدهالذيالتصميم

التورةنهايةبعدحتىجورجياوعاصمة،الرئيسيةالمدينة

.أم783فيال!مريكية

فيللقطنويتنيإيليمحلجالمدينةمنبالقربوأقيم

القطنزراعةفيكبيرتوسعإلىأدىالذيالأمر،أم397

بالمنطقة.

ميناءمنالهادئالمحيطعبرسفينةأولأبحرتوقد

عاموفي.أم981إنجلترافيليفردولميناءإلىسافانا

وليمتالجنرالأوقف،ال!هليةالحربوأثناءأم،864

سافانا.علىاستولىعندماالبحرنحوزحفهشيرمان

مدينةتأسيسفيالمقيمونشرع.أم559عاموفي

القطاعفيالواقعةالقديمةالمبانيوتجديد،التاريخيةسافانا

،منزل000.1منأكثرتحديدتموقد.للمدينةالأصلي

.السياحيؤمهاسياحيةمنطقةوأصبحت

مجلسوبها،تشاتامإقليماحاضرةهيوسافانا

محلى.حكومي

وال!عشابالحشائمقنموفيهاي!ضرأرضالسالمحائا

فيالسافانامعظموتقع.المتناثرةوالشجيراتوالأشجار

بعضوفي.المطرةوالغالاتالصحارىبينالمداريةالمنطقة

المعتدلةالمناطقفيالمعشوشبةالأراضيتسمىالأحياد

المدارية.أصسافانااالمقالةهذهتتناول.ناالساظ

إفريقيا،أراضيخمسيمنأكثرالسافاناوتغطي

الجنوبية.وأمريكاوالهند،أستراليا،فيواسعةومناطق

وتهطل.والممطرةالجافةالأقاليمفيالسافاناوتظهر

معدلويصلمعنويا،ملمأ).00إلى076بمعدلالأمطارا

وفيملم،2ء.إلىالسافانامناطقبعضفيالأمطارمياه

ملم.أ0050إلىبعضها

إلىطولهاليصلالجافةالسافانافيالحشاثشوتنمو

الرطبةالسافانافيالأشجاروتنمو.سنتيمتراتبضعة

الحشاشوتصل،مترينإلىالحشاشوتطولأكثرلغزارة

وأكثر.أمتارثلاثةإلىالمموةالسافانافي

ولالفيفهيئةعلىالسافاناحشائشمعظموتنمو

غيرالأخرىالنباتاتأما.الدوامعلىأخضرغطاءتكون

تنتميالتيالصغرىاللؤلؤيةفتشمل،والحشائشالأشعجار

فصيلةإلىينتميالذيالبازلاءر،المركبةالفصيلةإلى

أشجاروبعض.الحشائشوسطتنموالتي،البقوليات

منوالنخيل،والتبلديالأكاسيا،كأشجارالسافانا

المألوفة.الأشمجار

ءتم!؟!ءعء،ت63ء!كيع*"ع!جم!قيمم

-ر7ممبرصءسس8!؟هي.صق!ىءك!لمجمنمحبم--"-.الممهس

حس!-3طدطحيص**4؟!س

-لمكا-،الحاكئرا!اأاءخ*!!غ

?صءع!ىكاكاى س!س!-مم!ء(!*

3!"ص-ء3يخي؟عراد!!الا-!!لمململمإإب!أفي*-ء1:!

لمبم.ءيريربركاكاأأوص؟!3

!بر!لأ!ص"لأ-س!*!صلم"؟!-!اؤحث!مح!حم!رير

سكا9؟!الثوول3!طؤ،!صأ -!!!"كا!*

كا3*كأ

حص3كدنصصع،ع!-2!-لا1لألأ!د-**يماج!!رربرصلم

-ء.لا-ح!ءطب

جممحرة

!مياكا3هوعي!ديضلهبئرر!ءى!!؟كا!

كا!ءو!،

لأ؟*!!!ء.!!أفكئم!3لم

*3صد!!-،؟!3-

ع!قى!!؟علا!س!!?لم*.-*+

*

ش/ضمهثك!--؟ص*ء!

منكبيرةمجموعةتعتمد

علىمعيمتمتهاشىالحيواسات

الأحضرالشم!يو!رإذالسالالا

الحيوالاتم!لكتيروا!راطعاما

الوحمق.وحمارا!رالكا

الأوراقتأكلوالررا!ات

الأشجارم!والفواكهوالعصود

وتتعدى.لكترةاللعتمتعرة

لأسود!طاللحومآكلةالحيوالات

الشصب.اكلةسالحيوا،توالحمور

أنواعفيهاتعيت!الأراضياوهده

والححتمراتاصطيورام!كتيرة

.أحرىصغيرةوحيواكات
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موسمفيالسافانامنطقةفيالأشجارنموويتوقف

موسملدايةفيأش!.خمسةإلىيستمرربماالذيالجفاف

وتسقط،جافةوتصت!الحشائحقنمويتوقف،الجفاف

.الجفافتقاومالتيالأشمجاروتبق!الأشجار،معظمأوراق

الأشعجارمنكثيرعليالنيرأنتقضيالموسمهذاوخلال

المدىعميقةجذريةمجاميعفلها،الحشائشأما.الصغيرة

حالماجديدةبراعموإخراج،للنيرانالصمودمنتمكنها

تنموالسافانامناطقبعضوفيالأمطار.موسميبدأ

ونوعيةالتصريفرداءةبسببالأشجارمنأكثرالحشاش

التربة.

منكثيرةمختلفةأنواعالسافانامناطقفيوتعيعش

فييعيشاناللذين،الوحشوحمار،كالظيالحيوانات

بهذهوالأسودوالضباعالتشيتا،وتتغذى.الإفريقيةالسافانا

منأخرىأنواعالسافانافىتعيشكما.الحيوانات

والزواحف،والطيور،،القوارضضمنهامنالحيوانات

.والحشرات

الطبيعية.الحشائشإفريقيابمأيضا:انظر

فياحسواءاعلىالأشرعةواالبخاريالمحركامشحدمتالسافاناسفينة

.ليفردولإلىرحلتها

بدأتوقد،الأطدسيالمحيطعبرتسفينةأولظالساف

المتحدةبالولاياتجورجياولايةفيسافاناميناءمنرحلتها

ميناءإلىووصلت،أم981مايو22تاريخفيالأمريكية

السفينةأبحرتوقد.أم981يونيو02فيبإنجلتراليفربول

01ءإلى8.بين!راوحزمنيةلفترةبخاريمحركبوساطة

الوقت.بقيةالأشرعةبوساطةرحلتهاأكملتثم،ساعة

السفينة.:أيضاانظر

جوائز،نوبل:انظر.كارلوس،لاماسساددرا

.(م6391)جدول

..مقالسادسالقرنفيعاشتيونانيةشاعرةساوو

ومن،العاشرةالموزيةامممأفلاطونالفيلسوفعليهاأطلق

ذلكفياليونانعرفتهاشاعرةأشهرتكونأنالمفترض

غنائيتينقصيدتينغيرآثارهامنيبقلمأنهإلاالوقت

النقاداقتبسهاالتيالناقصةالمقاطعوبعض،قصيرتين

فيالقوةمدىالاثارهذهوتبينشعرها،منواللغويون

وقد.الطبيعيةالعاطفةعنبهعبرتالذياللغويالأسلوب

كاتولوس،الرومانسيولاسيمابعدها،منالشعراءاتبع

بالسافوية.المسمىالشعرنظمفيأسلوبها،وهوراس

فيالعمرمقتبلفيامرأةحياةوعاشتممافوولدت

ابنةوأنجبتوتزوجتلسبوس،بجزيرةميتيلينمنطقة

كليص.اسمها

.(م8941-2541)جيرولامو،رولافوناسا

م0941عامبدأمتشدد.نصرانيوواعظإيطاليراهب

خطبإلقاءخلالمنفلورنسامدينةإصلاحفيمحاولاته

الديني.الوعظ

ملكتهبوأته،مستمعيهفيمؤثراحما!مياخطباكان

بمنحهفطالب.بلادهفيمرموقةمكانةوبلاغتهالخطابية

ألكسندرالباباأخلاقفىوشككبل،النبوءةصلاحيات

كنيسةبمعاقبةوتنبأ.السادسألكسندرانظر:.السادس

ألكسندرالباباواستدعاه.وإيطالياالكاثوليكيةروما

غير،هذهالخاصةنبوءتهعنلهليكشفروماإلىالسادس

وخوفهصحتهإنوقالروما.إلىالذهابرفضالراهبأن

نداءتلبيةمنتمنعهروماإلىالطريقفيوالعنفالموتمن

فأمرهفلورنسا(.أغادرألااللهمشيئة)هذه:وقال.البابا

المواعظ.إلقاءعنيكفأنالبابا

عامالدينيالصومفترةفيخطبهإلقاءتابسافونارولا

الكنيسةفيعضويتهحقوقمنالبابافحرمهام،694

مواصلةوحيال.الكنسيةالأوامرعصميانفيلاممتمراره

فلورنسامدينةبوضعاتحذيرالباباأصدرللكنيسةتحديه

المدينةتجبرمالمفيهاالعبادةوتحريمالكنسيالحرمانتحت

السكوتعلىتجبرهأوروما،إلىالحضورعلىالراهب

ذنبه.عنليكفرالغفرانيطلبحتى

وتمت،المدنيةللسلطاتسافونارولااستسداوأخيرا

إلىحولتهالتي،الإكليريكيةالمحكمةأماممحاكمته

جثته.وأحرقتشنقهوتم.جزاءهليأخذالمدنيةالسلطات

الفلسفةدرس.نبيلةأسرةمنفيرارافيسافونارولاولد

ليصبحالكنسيالسلكفيانخراطهقبلوالطب،الإنسانية

وقدام،474عامالصادرالأمربموجبدومينيكانيارأهبا

إليوتبجورجالمشهورةآنماريالإنجليزيةالكاتبةصورت

رومولا.رواسهافي!عافونارولاالراهبحياة

الأصأعرقمنأم469عامحتىكانتساووي

بدايةفيسافويكونتأسسهاأوروبا،وقدفىالحاكمة
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البدايةفيالألحرةحكمت.الميلاديعشرالحاديالقرن

جبالمنحدراتعلىالصغيرةالمناطقمنقليلاعددا

علىاستحوذتثمإيطاليا،غربيشعمالفيالألب

مدينةوضمت،الجبالتحتالممتدةالسهولفيممتلكات

.أم81ءفيإليهاجنوة

كلعلىبالسيطرةح!صمهانطاقالأسرةووسعت

عاميبيننشبتحروبثلاثمنمستفيدةإيطالياأنحاء

أسرةفقدتام469عاموفي.أم87وأم9185

الإيطالى.الحكماعرشسافوي

إيمانويل.فكتور،:أيضاانظر

وأ،الأرضوجهعدىتنموأفقيةساقالجدريئالسا!

سطحفوقترتفعوأزهاراأوراقاوتنتج،بقليلالسطحتحت

تنتجأنيمكنكما.صغيرةتحتيةجذوراوكذلك،التربة

الخشبيةغيرالنباتاتوبعضأغصانا.لتصبحتنموبراعم

والدموية،،البريوالزنجبيلوالجبسنجالسوسنمثل،المعمرة

فييدخ!!الذي،الزنجبيلجذرويعد.جذريةسيقانلها

الساقوظيفةوتتمثل.جذريةساقا،الشرقيالأكلأصناف

اللازمالغذاءتخزينفيالنباتاتمنكثيرفيالجذرية

.للنبات

السوسن.ساق؟النباتبصيلةأيضا:انظر

الماءفي)يخوضخواضطائرالحمراءالسا!

وفيآ!ميا.وشماليأوروبامنكلفييعيش(والوحل

مميزةبقعوالأنثىالذكرمنلكليكون،التزاوجمولمحم

الأبيضأطونينبامخططالطائرهذاذيلوريم!.الجناحعلى

فاقع.برتقاليأحمروساقيهمنقارهولونوالأسعود،

العشبيةوالأراضيالمستنقعاتفىالطائرهذايتكاثر

ماغالبا،الأرضفيتجويفوعشه.البراريأوالرطبة

ومبطنة،الناميالعشبجذورمنكتلةأسفلفييكون

البيضمنكلويكون،الجافةالحشائشمنبكمية

طائريهاجر،الخريفوفىجيدا.تمويهامموهاوصفاره

اعتدالآالأكثرالساحليةالمناطقإلىالحمراءالساق

طائرمثلالأخرىالخوأضاتغالباتتجمعحيث

بالحيواناتالحمرأءالساقطائرويتغذى.الدريجة

فيبالتنقيبعليهايحصلالتيالديدانمثلاللافقارية

.الطريالطين

الزمار.:أيضاانظر

اشائحةزكية،جافةجذريةساقالسوسنساق

رائحةالعطورلإعطاءوتستخدم،السوسنأنواعلبعض

السوسنساقمنالمستخرجالفواحالزيتلكنالبنفممئ.

غير،الباهظثمنهبسببوالمحنطاقعلىيستحدميعدلم

المقاديربعضتزالماولكنصناعيا.توفربدائللهأن

ساقويأتي.الغاليةالعطوربعضفيتستخدممنهالضئيلة

سوسنوفلورينتيناسوسن:هيأنواعثلاثةمناسوسن

فيروناقربالأنواعهذهوتزرع.باليداوسوسنجيرمانيكا

وتستخرجفرنسا.فيجراسوفيإيطاليا،فيوفلورنسا

الضص.أشمعةتحتوتجففالصيففيالجذريةالصوق

البنفسجرائحةلهزيتعلىتحتويشسمعيةمادةتعطيوهى

العطور.فييستخدم

السوسن.:أيضاانظر

منكلاويدعمينتجالذيادنباتجزءالئياتسا!

السيقانمعظمتحملوالثمار.والأزهاروالأوراقالبراعم

اللازمالشمص!ضوءبا!شقباليسمحموضعفيالأوراق

منوالمعادنالماءبتوصيلأيضاالساقتقومالغذاء.لصنع

فيالمصنعالسكرتوصيلويتم،الأوراقإلىالجذور

طريقعنالنباتمنالأخرىال!جزاءإلىالأوراق

.الساق

الكبديةالحشائشعدابسيقانالنباتاتكلتتميز

تختلفذلكومع.القائمةوالحزأزاتالقرناءوالحشائش

الحجمفيبعيدحدإلىالنباتاتمنالمتعددةالأنواعسيقان

ترىجداقصيرةسيقانالخصرلنباتاتفمثلا،والمظهر.

قدسيقانالجبارةوللشجرة.الكبيرةالأوراقتحتبصعوبة

ما50منأكثروإلىعرضام375منأكثرإلىتنمو

ارتفاعا.

حينفيايلأرض،سطحفوققائمةالسيقانمعظماتنمو

بمحاذاةأفقياأوالأرضسطحتحتمنهاالقليلالبعضينمو

يطلقمواضعفيالسيقانعلىالبراعموتتكون.الأرض

والازهار.والاوراقالفروعالبراعموتنتجالعقد.عليها

سلامية.عقدتينكلبينالمسافةعلىيطلق

السيقانأنواع

عشيةسيقان،السيقانمنرئيسياننوعانيوجد

نباتاتتنتجلينةأنسجةالعشبيةوللسيقان.خشبيةوشقان

النباتاتمعظموتعيش.صغيرةلأبعادقوهاوينموصغيرة

البرسيممثلوالنباتات.فقطواحدنمولموسمالعشبية

عشبية.سيقانذاتوالبازلاءوالفصفصة

أنسجةولها،وسميكةصلبةالخشبيةالسيقانتكون

السيقانوتكون.السنينمئاتتعيشأنويمكنقوية

قطرفيتزيدنموموسمكلفيجديدةأنسجةالخشبية

سيقانالهابأنوالشجيراتالأشجاروتتميز.الساق
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بوجودتتميز(الوسط)فيوالورداليسار()علىالأركيدسيقانمثل،العشبيةالسيقان.وخشبيةعشبيةلوي!إلىتقسيمهايمكنالنباتاتسيقان

والشجيراتوالأشحار.متينةصلبةأنسجةلها(اليمين)علىالأطلسىالأررشجرةسيقانمتلالخشحية،والساق.صعيرةلباتاتوتكودليمةأسمجة

حشبية.سيقادلها

أنسجةمنالعشبيةالسيقانتتكون.العشبيةالسيقان

نتيجةتتكونالتيالأنسجةهذهمثلوتشمل.فقطابتدأئية

والخشبواللحاءالبشرةالساققمةفيالخلايالانقسام

والبرنشيمة.

.للساقالواقيةالخارجيةالطبقةهوالبشرةونسيج

السيقانمنكثيرفيرقيقةشعمعيةطبقةالبشرةوتغطي

خلاياعلىاللحاءنسيجيحتوي.الجفادتمنالساقتحفظ

إلىالأوراقمنصالس!تحملغرباليةأنابيبتكونحية

الماءتحملميتةأنابيبمنأساساالخشبويتكون.أسفل

نسيجويخزن.النباتمنالأخرىالأجزاءإلىالجذورمن

.للنباتالغذاءالبرنشيمة

فيالداخمثيبهاترفيالعشبيةالسيقانتختلف

منلكل،المثالسبب!فعلى.المتعددةالنباتاتمجاميع

الواحدةالفلقةذوات،المزهرةالنباتاتنوعيسيقان

.النباتانظر:.مختلفتركيبالفلقتينوذوات

تحتويوعائيةحزملهاالواحدةالفلقةذواتسيقان

تحاط.الساقكلفيمتناثرةوالخشباللحاءأنسجةعلى

برنشيمية.خلايامنمكونأساسيبنسيجالحزمهذه

تسمىالخلايامندائريةطبقةلهاالفلقتينذواتسيقان

تتكون.البشرةنسيحتحتمباشرةيقعالقشرةنسيج

الخشبحزموتترتببرنشيمية.خلايامنأسماساالقشرة

الداخلتجاهالحشبويقع.القشرةتحتحلقةفيواللحاء

الفلقتينذواتسيقانوتتميز.للخارجاللحاءبينماللحزمة

المولدالنسيجيعسمح!الخلايامنشريطبوجودأيضا

لايكون.الحزمداخلواللحاءالخشببينيقع)الكميبوم(

لكنه،العشبيةالسيقانمعظمفينشطاالمولدالنسيج

ويسمى.السمكفىالخشبيةالسيقاننموزيادةيمسبب

منويتكونالنخاعالفلقتينذواتلساقالمركزيالجزء

برنشيمية.خلايا

ابتدائيةأنسجةالخشبيةللسيقان.الخشبيةالسيقان

الفلقتين.لذواتالعشبيةالسيقانفيالموجودةتلكتشبه

فيالخشبيةالسيقانتبدأالنمو،منالأولىالسنةخلال

منطقةفيالخلاياانقسامنتيجةفمالويئأنسجةتكوين

يقومالفليني.الإنشائييسمىنسيجوفىالمولدالنسيج

عنالابتدائيةالأنسجةاستبدالاوبتدعيمالثانويالنسيج

والقلف.الخشبإنتا!طريق

نتيجةقطرهافيكبيرةبدرجةالخشبيةالسيقانتزداد

مشة.كلفيالثانويةالأنسجةمنجديدةطبقاتتكوينها

والقشرةالبشرةنسيجايدفع،السمكفيالنمووباضواد

ويتساقطان.النسيجانهذانويتكسر،للخارج

ناضجةخشبيةلساقالعرضيالقطاعفيتظهر

،الطقاتهذه.والثانويةالأوليةالانسجةمندائريةطبقات

أد!بتدائيالخشب-أ:هي،الخارخإلىالداخلمن

التانوياللحاء4المولدالنسيج3الثانويالخشب2-

ينتج.الفلين7-الفلينىالمولد6-الفلينيةالبشرة5-

فىالخلاياأنقساممنالثانويواللحاءالثانويالخشب

انقساممنوالفلينالفلينيةالبشرةتنتجعبينماالمولدالنسيج

الفليني.المنشئخلايا

الجزءالثانويوالخشبالابتدائيالخشبيشكل

الساقمنالأعظمالجزءويكونانللخشبالمركزي

منجديدةطبقةموسمكلالمولدالنسيجيكون.الخشبية

السابقة.الطبقاتعنتمييزهايمكنالتيالثانويالخشب
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الحلاياا!سامنتيجةتتكونلقطالتدائيةأنسحةلهااصعشميةاالسيقادتركيبها.لمىالسيقارسالمتعددةاخالأ!قحتلفللسيقانالبنائيالتركيب

الخشبيةلىللسيظالثالويةالألسحةاتؤديمعا.وثا!يةاقدائيةأنسحةايخيةأطسيقالىي!صد.الساققمةشالرحودة

الداخلىالبائيالتركي!الموحودةالتوصيحيهالرسوماتوتوصح.السمكلياسمواوريادةوالقلورالج!ت!صي!إلى

والحتمبية.العمتسيةللسيقاد

لمجاخا

ا--**

فلضينذاتعشيةساق

إ-----حلأ

واحدةفلقةذاتعثةساق

الحلقاتأوالنموبحلقاتالجديدةالطبقاتتسمى

طريقعنللساقالتقريبيالعمرتحديديمكن.السنوية

.الساقعلىالنموحلقاتعددحساب

الفلينيةوالبشرةالثانوياللحاءمنك!يكون

منجديدةطبقاتوبتكون.للساقالداخليالقلف!

الخارجاتجاهفيالطبقاتهذهتضغط،الثانوياللحاء

القلفاتجاهفيوتسحقهعمراالأقدماللحاءعلى

البرنشيميةالخلايامنطبقةالفلينيةوالبشرة.الخارجي

.القشرة!حلتحل

نسئصلبوهو،الفلينمنالخارجيالقلصيتكون

السيقانتكون.واقكغطاءالبشرةنسيجمحليحلميت

يبلى،حالأيوعلى.سنةكلالفلينمنجديدةطبقات

نماكلماويسقطجزئياينشقأوالأقدمالخارجيالقلف

لمعظمالخارجيالقلفسمكيزيدلالذا،عرضيا.الساق

فيتتبادلالسنينوبمرور.حجيرةبدرجةالخشبيةالسيقان

منطبقات!حناالأقدمللسيقانالخارحيالقلف!منطقة

أطحاءانمونتيجةللخارجدفعهاتمالتيالميتواللحاءالفلين

.نويالثا

متخصصةسيقان

الغذاءكتخزين،خاصةوظائفالسيقانبعضتؤدي

هذهمثللاتبدو.النباتتدعيمأوالحمايةأوالتحاثرأو

ومع،الخشبيةأوالعشبيةالسيقانمثلمظوهافيالسيقان

لهالأنحقيقيةسيقانهيالمتخصصةالسيقانفإنذلك،

!عطحها.علىعقدا

الأبصالتشملوالتى،المتخصصةالسيقانبعض

الجذريةوالسيقان)الكورمات(البصليةوالجذور

كمياتتخزينيمكنهاأرضيةتحتسيقانهىوالدرنات

محاطةقصيرةسيقانمنالأبصالتتكونالغذاء.منهائلة

ساقهاأنإلاالأبصالتشبهوال!صرمات.لحميةبأوراق

والتيوليبالبصلنباتىمنكلينمو.أرشعوأوراقهاأسمك

تتميز.كورماتالغرابسيفولنباتات.الأبصالمن

ولنباتيأفقيا.تنموسمي!صةسيقانبأنهاالجذريةالسيقان

،الدرناتأما.جذريةسيقانوالبنفسجالأبيضالسولحمن

!ستحتالبطاطسدرناتتنمو.ومنتفخةقصيرةفت!صن

.السيقانأطرافعندالأرض

نوعوهي،المدادةبالسيقانالفراولةنباتيتميز

تنموالتكاثر.عمليةفينشيطةالسيقانمنمتخصص

وتنئنباتات،الأرضسطحبمحاذاةأفقياالمدادةالسيقان

.س!إلأرضتلامسالتيالعقدأماكنعندجديدة

تسمىمتحورةسيقانالعذراءواللبلابةالعنبولنباتي

بذلكمدعمةبهاتلتصقأوالأشياءحولتلتفالمحاليق

منبعفالأنواعفيالأشواكتعتبر.المتسلقةالنباتاتهذه

تقوم،المتحورةالسيقانمننوعاال!!اذبالسنطأشجار

الرعي.حيواناتمنالنباتاتبحماية

للسيقانالناساستخدامطرق

فىوتستخدمالأغذيةمنبعددالإنسانالسيقانتمد

الخيزرانوأغصانالهليونمثل،فالأغذية.متنوعةمنتجات

استخراجيمكن.سيقانالحقيقةفيهيوالبطاطسوالبصل
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السكرية.والذرةاسمكرقصبنباتسيقانمنالسكر

لعملالقيقبأشجارسيقانمنالمستخرجالنسغويستخدم

القيقب.سكرعصير

صناعةفيالخشبيةالسيقانمنالنابخالخشبيستخدم

وموادوالورقالأثاث:تتضمنالمنتجاتمنهائلكم

فىالفلينىالبلوطشجرةمنالناجالفلينيستخدمالبناء.

.الزجاجاتوسداداتالارضياتوأغطيةالعزلموادعمل

أليافمنوالكتانالخي!ق:مثل،الأقمشةأليافتنتج

موادعلىالحصوليمكن.السيقانبعضلحاءفيموجودة

صناعةفيتسقخدمالأشجارمنمعينةأنواعسيقانمن

.أخرىومنتجاتوالتربنتينالمطاط

المو!وعةملةذاتمقالات

النمسئالححتصالباتبصيلة

الورقةالحذريةالمساقالسباتتطعيم

القلصالجدر

المباتالبصلىالجذر

هىالمائى،الدولابأوالناعورةعديهاويطدقالساقيلأ

بغيةأعلىمستوىإلىأدنىمستوىمنالماءلرفعأداة

ركبتكبيرلابدووالساقية.الأراضيريفياسشخدامه

بقوةيدورالدولابوهذاالدلاء.منمجموعةمحيطهفي

الدلاء،وصلتوكلما.الممتلئةالدلاءوثقلالساقطالماء

حمولتهاأفرغتالدورانلهذانتيجةلهاارتفاعأعلىإلى

النواعيركانتر.الحقولإلىتحملهاقناةفىالمياهمن

العربية،البلادفيالزراعيةالمناطقفىمنتشرةوالسواقي

الريأنظمةدخولقبلالسواء،علىالأجنبيةالبلادوفى

لهذهالعمليةالأمميةمنالأنظمةهذهقللتوقد،الحديثة

سوريا.حماةفيالتقليديةالنواعيرإحدى

المياهطاقةتحويلفيالسواقىاستخدمتوقدالنوأعير.

لإدارةاستخدامهايمكن،ميكانيكيةطاقةإلى،الساقطة

موجودالطيعةفيالمائيةللطاقةمصدروأفضل.الالات

نحوالمياهتوجيهويتمالأنهار.ومنحدراتالشلالاتعلى

علىالعجلةتركيبيتمكما.مائلةقناةخلالمن،الساقية

سادارتهاالساقيةستقومالتيبالالة،المتصلالعجلةمحور

.تروسمجموعةأوسيورطريقعن

ومن.والأفقيةالعموديةهما:السواقيمننمطانوهناك

ومايدار،للمياهالعلويبالدفعيدارما،العموديةالسواقي

.للمياهالسفلىبالدفع

)جمعممطولللساقيةالعلويالدفعمدارعلىويوجد

قمةإلىالماءنقلويتم.المغرفةتشبهدلو(أيسطل،

علىالسطولفييسقطالذيالماءثقلويعمل.الساقية

،%08إلىالساقيةمردوديصلأنويمكن.الساقيةإدارة

الداخلةالمياهطاقةمن8%0مقدارهماتحويليمكنهاأي

ميكاني!جة.طاقةإلىفيها

،للماءالسفليبالدفعتدارالتيأصعماقيةاتشييدويتم

الساقية.أسفلفيالموجودةبالنصولالمياهترتطمبحيث

ارتطامهاعندالمياهممرعةعلىالساقيةقدرةوتعتمد

مردودالسفليبالدفعتدارالتيوللساقية،بالنصول

استخدامها.يتممانادراولذلك.منخفض

الأفقيةالساقيةوتدور،أفقيةالحديتةالسواقيومعظم

المياهبقوةتسييرهاويتم،الشكلعموديإدارةعمودعلى

للساقية.واحدجانبعلىالموجودةبالنصولترتطمالتي

تصميمهاتمماإذأعال،مردودذاتالأفقيةوالسواقي

استخدامها.ظروفيلائمسليمبشكل

فيبدأقدالساقيةاممتخدامأنالمؤرخونويعتقد

فيأساساتستخدمكانتوأنها،الميلادقبلالثانيالقرن

أنواعفيتستخدمكانتبعدوفيما.الحبوبطحن

مصمدراكانتأنهاكما،الميكانيكيةالعملياتمنكثيرة

القرنفيالبخاريالمحركظهورحتىللطاقةرئيسيا

عشر.الثامن

التوربين.بمالمائيةالقوة:أيضاان!

،المتحدةبالولاياتكاليفورنياولايةعاصمةسا!اهلتو

تقاطععلىوتقع.غنيزراعيلإقليمالتجاريوالمركز

لمماكرامنتوواديفى،والأمريكيساكرامنتو،نهري

سانشرقيشمالكمأء3بعدعلىيقعالذيبكاليفورنيا

أما،نسمة365/936سكانهاعدديبلغفرانسيسكو.

نسمة.الأ48او201فبهاالحضريةمنطقتها

الأنشطةعلىكبيرةبصورةساكرامنتواقتصادويعتمد

وتعتبر.صناعيةمنشأة003يفوقماوبالمدينة.الحكومية
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اصسماعاتامرالأغذيةاتعليبوتأ!موارامصهـ!صاتصمناعة

المنضمهآشهذهفيالرائدة

الأرز.:انظر.الساكي

-6881)أوليفيرادوأنطونيو،رسالازا

مأ633عاممن،أ!لبرتعالمستبداحا!صماكادأم(.079

!ث.أماد32عامأطوزراءرئيساأصتى.أم689عامإلى

منذا!شدادصا.سماحاجعلهد!شوراأصافياأسعامافيأعلن

عنمعهعجزأسدماعاشحلى!يصتيعانيبدأأم668عام

رئا!عةشيبهكاتالومارسيلوامشبدأ!ث!ا.بواجباتهالقيام

ثادالح!ضمةحدمةشي!مالازاريدخ!!أنقب!!.الوزارة

بجامعةا،قتصاد1علمافيوأمشاذا،أجةالماالشؤونفيخبيرا

وزيرممص!يشعلأنرشضاأ269عامفيمومبرا.

لحلال!سافيةالسلطهةيمتلكا،أنهيرى!صانلأنه،أجةألماا

أسةالحاتردتأم289عاموشي.أجةألماااكبرتعالمشاح،!

ألازارساأعصتالحكومةأناصدرجةالبرتغالفيالاقتصادية

دها.طالباشتيالسلطات

إدارةمحتأضقالاتاشوضر!،عس!-هـيةدوأ!ة!مالازارأقام

وأقام،أحسيا!عيةاوالحرياتالصحافةحريةومنع.الح!صمة
حسابعلىحانتول!ضها،مح!صمةقواعدعلىأ،قتصاد1

أمحالميةاالحربوإبان.الواطنهيئ!كثجرورفاهيةالأجور،ا

بحيادا،زار!عااحتفظ(م3615491)9أضانيةا

ل!تأ!ص!احلقةلشبونةأ!اصمةافأصبحت.البرتغال

يعم!ونعمالأؤه!اكانحيثالمحور،أ!ودوالحليفةا!دوأ!ا

ا!متصااعمدأسكو.الختلفةأ!دواسةاأنحاء!ىتامةلحرية

بإنجلترا،التقليديةأ!اكبرتغاعلاقاتعلىيحاشظألىممالارار

،رالازوجزرفيوبحريةجويةقواعدالحليفةأ!دولامنحو

أجة.برتغاجزرمجموعةوهي

شيتتزايدأ،زارلمماضدالسياسيةاطعارضةبدأت

لحوسميا!عاتهلفش!ث!االخمسيمياتأواخرفيالبرتغال

فيالأخرىااكبرتغاليةالمستعمراتوبعض،وموزمبية!أنجوالأ

عم!!حيث،الحستينياتأواخرفيالعالمرأنفاأإفريقيا

هذهعلىأ!اشبرتعاةبسيص!إالاحتفا!أعلىا،زارمعا

وتورةالمتحدةالأماموافقةعدم!لالرالمستعمرات

الأفارقة.العضط

اس!الطربقةالح!ص!اعن!مالازارأثعدأم689لمشةفي

وتوفيكايتانو،مار!حيلونهم!طأحسلصهآاوعولىيتوقعها،ي!ش

بسشين.ذأطثبعدسالازار

بعدعلىتقع.أروجوايمدد!هـياتثانيةساف

نسمة،08)لا87أصس!!اناعدد.بيساندوأ!شماكم79

وأصحابأطمزارع!تمهماتجارياكزامرألدينةاوشعتبر

اسماأحياناالمدينةعلىأيصلق.أروحوايبشمالالواشي

ولليوسفيلبرتقالهاالكبيرالححمابسببالبرتقالمدبب!

أيضا.

تقعإشريقيا.لجنوبأعربياالساح!!علىمدينةسادائا

معوتشتركتيبل.خليجغربجموب!!.لعدعلى

.احدةوبلديةفيقهـيدينبرخمدينة

علىالطبيعيةالمرافئأفضلمنأ!دانا!حامدينةتعتبرو

شمالمديريةمناجممنتجاتوتمر..الجنوبيةإفريتيهاساح!!

خصوأطأنوكما.أ!داناسابخليج-الحديدخاممن-اشأس

ك!ا086نحوطوأ!ايبلغوالتيالمتمحزةالحديديةالس!!ك

مدينةوتعدحيلومترين.منحثرأطولهايبلغراتقصاأتقلى

منكثيروبالمدينةالأسماك.اأصيدرئيسيامركزاأ!داناسا

تبعدأضوويةاللطاقةمحطةهناكو.اخعليبامعاملأ!صالةا

عسكرية.أكاديميةأيضاوبالمدينةجنوبا.أ08نحو

ضالطوهوأولانا،سادونيوأنصهألاسماالمديسةهدهسميت

عامتيبلخليجشاطئنزلقدكان،بهـتعافيبحرية

ويلتشاير،فيالمحليةللحكومةتابعةمقاطعةساكبري

تقاطععندوذلك!عالزبريمدينةولممطهافيتقعحيث

0023.01سكانهاعدديبلغونادر.وبورنيإيفونأنهار

ولقد،إيفوننهرثعاطئعلى!مالزبريكاتدرائيةتقع

لاإرتفاعهالذيبرجهاويعتبر،أم022عامشميدت

المدينةشعمالكم3لعدوعلىبإنجلترا.برخأحجرأم23

كانت.القديمةلسارومالرائعةاكترابيةأحسدوداتوجدتقريبا

قبلبإنجلتراودينياقتصاديمركزآأأغديمةا!ماروم

القدممةىومسا.الانممتعةل!.أوما11الاجتعا-
سو..رم!.!..ايس-!

فيأيضايقعأحشواطئ(.ا)جسوراشترابيةبمتاريسهاالهضبة

يعتبر!عتونهيئالذيالمشهورالموؤإلسياحيذاتهاالمقاطعة

الغرلية.أوروبافيحجماالقديمالتاريخآثارأحسر

.هراري:انظر.مبابوير،سالزبري

غربيشمالفيالجبالعدىتقعمدينةسالزديرج

تشتهر،نسمة)213138شيهاالس!سانعددأخمسا.ا

تستقطبايتىأصشويةاسيقيةأابمهرجاناتثاساشبيرج

وولفجانجولد.العالمأنحاءحميعمنالمو!ميقىمحبي

في-أمحالمييناالمو!عيقي!تأشعهرأحد-موزارتأماديوس

سالزليرج.لمحافظةعاصمةالمدينةوتعتبر،ساشبيرج
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البلادفيالبريالنباتانظر:.ال!!ريقيالسالسولا

ال!فريقي(.)السالسول!العربية

بمانشسترصناعيةومدينةحضريةمقاطعةطلفورفى

تقع.نسمة172لأ009سكانهاعدديبلغبإنجلترا.أكبرىا

قناةمنالشماليالجانبإلىمانشستروسطغرب

القديمةالسفنحوصمنطقةوتشكل.للسفنمانشستر

وتشمل.جديدةصناعيةلمنشآتقطاعاكويز(،)سعالفورد

وإرلام،ثسلص،!:مثل،المدنمنالعديدالمنصقةا

سالفوردجامعةهناكتوجد.كماووروسلى،وسوينتون

.أم698عامللتقنيةمعهدبمثابةأساساأنشئتالتي

.الكبرىمانشسشر:أيضاانظر

هوج!تسالفيشننبات.ئياىجين،سالفدشن

المعروفالعشبعلىأسترالياجنوبفييطلقأرزياالاسم

وهو،باترسونلعنةباسمأجابأ!متراالشرقيةالولاياتفي

غربها.عداأسترالياأنحاءجميعفيالانتشاروالميععشب

الذيهوباترسونيدعىويلزساوثبنيومزارعاأنويعتقد

الحدائق.نباتاتمنكواحدأوروبامنجلبه

وبريةأوراقذوالنموبطيءنباتجينوسالفيشن

يغطيوهو.اشبيعفيتتفتحأرجوانيةأزهارذاتورؤوس

منظرولهوالقمحالماشيةحقولفيالأرضمنهكتارات

صغيرا،مادامجيداعلفاويعتبر.أزهارهتتفتححينساحر

فىأضارةاالأعشابأسوأمنصنضئيصيرحينولكنه

الجيدةالقيمةذاتالأراضيمنالكثيرويحتلاليا،ألمحف

ساما.يكونوربما

أم(.599أ-19)4إدواردجوناس،سالك

لظالوظفإ.الطبأبحاثمجالفيعمل،أمريكيعالم

فيلحملاحأقوىصارأغاحاإنتاجهبعدواسعةشهرة

لممالكقدم.الأطفالشللانظر:.الأطفالشللمكافحة

مهمةإضافةالأطمالشللمكافحةفيلعملهبالإضافة

كلاأنوهيالإنفلونزا.مرصلىبفهمتختصأيضاأخرى

.فيروساتتسببهما-والإنفلونزاالأطفالشلل-المرضين

.لفيروسا:نظا

العهدمنذالمناعةحولهائلةموادتجمعتقدكانت

التاسئالقرنمنالثانيالنصففيالب!ضيريا،لعلمالذهبي

ويطبقالمعلوماتتلكيمحصأنممالكعلىوكانعشر،

وجدولقد.الأطفاللشل!!لقاحهاستخلاصفينتائجها

نأدونبالفورمالينالفيروسإضعافالضروريمنأنه

أجساملإنتاجالجسدا!عتدعاءفيقدرتهإنهاءذلكيعني

فإن،المضادةأجسامهمجهريعضصولكلأنوبما.مضادة

شلللفيروسالثلاثةالأنواععلىاحتوىسعالكلقاح

زمنه.فيمعروفةكانتالتيالأطفال

عنسالكأعلنام3ء9عامفي.سالكلقاح

التيالفيروساتوكانت.التجريبتحتللقاحاكتشافه

سالككانبالفورملدهيد.قتلهاتمقداللقاحعليهااحتوى

.باللقاحتطعموامنأوائلبينمنأبنائهمنوثلاثةوزوجته

نفسهبتطعيمبرهنولقدمنه،لاخطراللقاحأناتضح

سلامةفيودورهاللقاحهذاجديةعلىوزوجتهوأولاده

.ال!نسان

التجريبمرحلةفيبعدفيمااللقاحتجربةوتمت

عامفيالمدارسطلبةمن0831./000على،الجماعي

فيالفعالةوقدرتهاللقاحسلامةعنأعلنثم،أم549

بماالتكريممنعديدةأشمكالآسالكتلقى.أم559أبريل

أسذهبيةاوالميداليةأيزنهاوردوايتالرئيسمنإشادةذلكفي

سالكرشض.الطبحقلفيالكبيرإنجازهعلىللكونجرس

تحسينعلىليعملمعملهورحإلىالنقديةالجوائزكل

الرئيسميداليةأم779عامسالكمنحولقد.اللقاح

للحرية.

ثلاثةبينالأكبروهونيويوركبمدينةسالكولد.حيماته

نفقاتسدادمنتمكنوقد.الثيابصناعةفيلعاملأبناء

علىوبالحصولالدرا!مةبعدماأوقاتفيبالعملدراسته

نيويوركبجامعةأسطباكليهةفىوتخرج.الدراسيةالنح

بمعملالفيروساتعلىأبحاثاأجرىوهناك،أم939عام

جامعةإلىانتقلأم429عاموفي.فرانسيستوماس

نأإلىوتدرج،العلميالبحثلمواصلةمنحةفيميتشيجان

دراسة)علمالوبائجماتعلمفيمساعدأسشاذدرجةبلغ

صارقدفرانسيستوماسكانعليها(.واسميطرةا،وبئة1

للقاحهالححاعيةالاحتباراتأتشاءالحقنعلىيحتر!تسالكجوناس

الداءهذايوقصأدبمحاحاستطاعا!ذيااللقاحوهوالأطفاللشلل

.مرةل!وأطالل!شا
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العامة.للصحةميتشيجانبمدرسةالوبائياتلشعبةرئيسا

وفيماالإنفلونزا.لقاحاتلإنتاجفرانسيسمعسالكوعمل

للقاحالجامعيةالاختباراتتقييمعلىفرانسيسأشرفبعد

بعدشيما،سابينألبرتطورولقد.الأطفاللشللسالك

سالكعم!.بالفمتناولهيتمالأطفاللشللفعالألقاحا

عامإلىأم479عاممنذبتسبيرجبجامعةبالتدرل!ر

عامالبيولوجيةللدراساتسالكمعهدوتأسس.أم469

إنشاءومنذكاليفورنيا،بولايةلاجولابمدينةأم639

أسه.مديراسالكظلالمعهد

ولايةفيالتاريخيةإنجلاندنيومدنإحدى!لم

عدديبلغ.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتماساشمومميت!ر

أصسحرا!ملمحامقراكانت.نسمة264.38سكانها

مر!صزاسالماصارت،أم066عامنحوفيالشهيرة

فتشم!،اليومأما.أم085عامنحوفيالقطنيةللصناعات

واللعب،،ومصابئالإضاءة،الاتصالأسلاك:منتجاتها

المذياعأجهزةوصمامات،والبلامشيكوالفوانيس

أصم،ساولايةكليةسالمبمدينةوتوجد.الجلديةوالصناعات

شيهولدالذيوالبيت،التاريخيةالمدينةمبانيوتضم

عشرالتاسعالقرنفيالأمريكيينالكتابأشهرهاوثورون

.الميلادي

م(.746-؟أهـ،92؟)أميةأبيبنسالم

أضيمي،اأطهعبدابنعمرمولى.التيمىأميةأبيبنسالم

بنوعوفيزيد،بنوالسائ!،ألسعنروى.المدني

وآخرلن.،المسيببنوسعيد،أوفىأبيلنوعبدالله،مالك

ومالك،،عيينةدنوسفيان،الثوريسفيانعنهروى

والليثعمر،بنوعبيدالله،جريجوابن،عقبةبنوموسى

والعجلي،معينوابناحمد،وثقه.وآخرونسعد،ابن

ابنقال.الحديثكثير:وقالسعدوابن،والنسائي

مروانخلاشةفيمات.ثبتثقةأنهعلىأجمعواعبدالبر:

فيهاوله.الستةالكتبأصحابحديثهوأخرجمحمدابن

خ!ث.وفاشه،فيحديثا.خمسيننحو

م(.ء72؟أهـ،-60؟)عبداللهبنسالم

،العدويالقرشيالخطاببنعمربنعبداللهبنسالهـا

وأبي،أبيهعنروى.السبعةالفقهاءأحد.عبداللهأبو

بنومععيد،الأنصاريأيوبوأبي،رافعوأبي،هريرة

عمروبنمحمدلنبكرأبوعنهروى.وغيرهم،المسيب

وعبيدالله،كيسانبنوصالح،والزهريوناب!،حزمبن

الطويل،وحميد،الجرميقلابةوأبو،العمريعمربن

معجباعمربنعبداللهأبوهكان.وغيرهمديناربنوعمرو

:يقولوكان.به

وألومهمسالمفييلوموننى

سالموالأنفالعينبينوجلدة

ولدأشبهعمربنعبداللهكان:المسيببنسعيدقال

كثيرثقة،كان.بهعبداللهوأ!دأشسبهسسالموكان،بهعمر

والعمل،،العلمبينجيمعابدا،،حجةفقيها،،الحديث

وعلو،وزهادته،إمامتهعلىأجمعوا.واكشرفوالزهد،

أ!إلأسانيد::راهويهبنوإسحاقأحمد،قال.مرتبته

الكتبأصحابأحاديثهوأخرج.أبيهعنسالمعنالزهري

ويعالج،بالتجارةويعمل،نفسهحوايمجيشتريكان.أصشةا

ثيابفيمرةدخلالخلفاء.أعطياتولايقبل.بيدهأرضه

عبدالملك،بنسليمانالأمويالخليفةعلى،غليظةرثة

الخلافة.سريرعلىمعهفأحلسه

بنلالمم(.634-؟أهـ،2-؟)معقلبنسالم

منصحابي،ربيعةبنعتبةبنحذلفةأبيمولىمعقل

حذيفةأبوتبناه.فارسمنأصله.الإسلامإلىالسابقين

منفهووالأنصار؟المهاجرينمنعد.أسهأخابنةوزوجه

منوهو،تبناهقدكانمولاهحذيفةألالانالمهاجرين

وهىأنصاريةثبيتةواسمهاحذيفةأبيزوجلأنالأنصار

بقباءالأولينالمهاجرينيؤمكانقارئوهو.أعتقتهالتي

قالكل!!.اللهرسوليقدمأنقبلالخطاببنعمروفيهم

كعب،بنوابيمسعود،ابن:أربعةمنالقرآنخذواكل!!:

بنعمروقال.حذيفةأبىمولىوسالماحبل،بنومعاذ

لماحياحذيفةأبيمولىسالمكانلو:وفاتهقبيلالحطاب

وأحدابدراسالمشهد.برأيهلأخذتيريد،شورىحعلتها

الدةصوبفياسكض!ل!!.اللهرصلمعالمشاهدوبقية

لوأءوكانفيها.وامششهدحسنابلاءوأبلىاليمامةفي

حذيفةأبيمولاهبجانبودفنقتل،أنإلىمعهالمهاجرين

معه.يدفنأنفأوصى.بقليلقبلهقتلالذي

2891أهـ،704أ-)347رشادمحملىشمالم،

جامعيوأستاذعالم،سالمرشادمحمدأم(.869

ر؟سقى.بالفاهرنولد.الجنسيةسعوديالمولد،مصري

بقسمالتحقثممدارسها،فيوالثانويالابتدائيتعليمه

علىمنهاوحصلالقاهرةجامعةفيالاداببكليةالفلسفة

عاممدةسوريافيأقام.أم059هـ،ا037عامالليسانس

بدمشق.الظاهريةالمكتبةمخطوطاتبدرامعةفيهشمغل

مخطوطاتمنكبيراعدداويصوريسسخأنواستطاع

علىوحصلإنجلتراإلىسافر.تيميةابنشئالإسلام

،كمبردججامعةمنأم959هـ،أ937عامأسدكتوراها

ابنعندللشرعالعقلمواففةالرسالةموضوعوكان

بكليةمساعداأستاذاأهـ،387عامفيعمل.تيمية
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شمسعينبجامعةالبنات

لقسمرئيعساثم،بالقاهرة

الفلسفيةالدراسات

نفسهابالكليةوالاجتماعية

أهـ،193عامفي

علىحصلأم.719

عامالسعوديةالجنسية

وفى،ام769هـ،ا693

سالمرشادمحمدفىللتدريسأعيرنفسهالعام

)جامعةالرياضجامعة

قسموأسسالسعوديةالعربيةبالمملكة(الانسعودالملك

بنمحمدالإمامجامعةفىعملبها.الإسلاميةالثقافة

علىحصل.الدينأصولبكليةأستاذاالإسلاميةسعود

المجلسمنالإسلاميةالفلسفةفيالتشجيعيةالدولةجائزة

عامفىبالقاهرةالاجتماعيةوالعلوموالادابللفنونالأعلى

والادابالعلوموسامعلىوحصل،ام719هـ،ا193

الثقافةإلىالمدخل:مؤلفاتهمننفسها.السنةفيوالفنون

العديدوحقق.تيميةوابنالغزاليبينالمقارنة،الإسلامية

درء،النبويةالسنةمنهاجمنها:،تيميةابنكتبمن

ابنرسائلمجموعة؟الاستقامة،والنقلالعقلتعارض

تيمية.

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم859اهـ،504عامفى

المصادرأهممنيعدالأسماكمننوعالسالمون

العالم،بقاعمختلففىالناسياكلحيث،الغذائية

يقومبينما.المعلبالأحمرأوالقرنفليالسالمونمنالملايين

سنويا.الأسماكهذهمنالملايينبصيدالأسماكصيادو

المياهفيتعيشأنواعخمسةمنالسالمونمعظميأتى

النوعويعيش.الشماليالهادئالمحيطشواطئمنالقريبة

الشماليةألمميامياهفيالهادئألمحيطمجموعةمنالسادس

الأطلسي،السالمونويسمىالأنواعأحديعيم!كما.فقط

الأطلسي.المحيطشمالفى

ويقضي،عذبةمياهمجرىفيالسالمونأسماكتفقس

تعودذلكبعد.المالحةالمحيطمياهفيالوقتبعضمفلمها

فيهحياتهابدأتالذيالعذبالمجرىإلىالسالمونأسماك

مرةيبيضالهادئالمحيطسالمونإن)تتناسل(.لتبيض

السالمونلكن.ذلكبعدمباشرةيموتثمفقطواحدة

ثمبيضهوضعبعدالمحيطإلىثانيةمرةيسبحقدالأكللسي

.أخرىمراتثالأثليبيضالعذبةالمياهإلىأخرىمرةيعود

عنبعيداباليابسةمحاصرةتعيشالسالمونأنواعبعض

النموالمكتملالسالمونويسبحوأنهار.بحيراتفيالمحيط

الأسماكوهذه.البيضوضعموسمفىالنهرأعلىإلى

التياراتتكافحإنهاحيث،القتاليةبروحهامشهورة

كثيرةالشلالاتدواماتخلالوتقفز،المندفعة

ثلاثةإلىيصلبارتفاعالشلالاتفوقوأيضا،المنحدرات

.تهربكيغاضببعنفتقاومفإنهاتصادوعندماأمتار.

أثناءالسالمونأسماكمعظمتبيض.السالمونحياة

المياهمجرىأعلىإلىالسباحةبعدالخريفأوالصيف

وربما،المحيطمنكم.0023إلىتصللمسافةالعذبة

بيضهاالسالمونإناثوتضع.عديدةشهوراالرحلةتستغرق

ذكرويقف.رقراقضحلىنهرفىبالحصباءمملوءقاعفي

جنبهاعلىوهىالانثىقيامأثناءالمكانحارلمماالسالمون

إلىذيلهابهزوذلكالحصباءفيالصحنيشبهع!قبحفر

الع!،فيبيضهاالإناثتضعثممرارا.الخلفوإلىالأمام

إلىالامامإلىالأنثىتسبحثمبالنطافالذكرويلقحها

منأكثركميةوتبيضآخر،عشاوتحفر،قصيرةمسافة

البيضوضععمليةوالذكرالأنثىتعيدوربما.البيض

الناتجةالحصباءكومةتنجرفوعادة.مراتعدةوتلقيحه

وأثناءمسبقا.الموضوعالبيضوتغكل،العشحفرعن

مايتراوحالبيضمنكبيراعدداالأنثىتضعالبيضوضع

ثلاثةبعدالبيضويفقس.بيضة01؟..و.!2...بن

الحصباءفيمختبئاالسالمونصغيرويمكثأشهر،أربعةأو

وتترك.بمعدتهالملتصقالمحبكيسمتغذياأسابيعلعدة

مباشغالمحيطإلىذاهبة،العذبةالمياهالسالمونأنواعبعض

مدداأخرىأنواعتقضيبينماالحصباء،منخروجهابعد

الحشراتوتأكل،العذبةالمياهفيمشواتثلاثإلىتصل

المائية.العوالقتسمىصغيرةوحيوانات

قادمةالمحيطإلىالسالمونمنفقطصغيرةنسبةوتصل

السالمونبعضوالطيورالأسماكتأكلإذ،العذبةالمياهمن

منكثيرويموتالاخر.بعضهاالملوثةالمياهتقتلبينما

الدولبعضفىالسنويالسالمونإنتاج

..............المتحدةالولايات

متريطن141،"..

،.........اليالالى

متريطن000.926

.....هالنرود

متريطن0002461

.....رومحيا

متريطن000.421

....كدا

متريطن00017.1

ما391ول.الأرقام

الجحدةلإمالاسةرارراعةالأعدبئا!طمةالمصدر
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السالمونأنواعبعض

19طوسم

!

طوالأس!75الأطلسىاساطود

طولأسم06أضش!اسالمرن

كوم4*3-.-ء.م!!،صص

طولاسم05ا!رديااصسالمولىا

خلاا!منطريقهاشهتأضهامحارأثناءالسالمونأسماك

الضخمة.الصناعيةالخزانات

إلىأشهرستةمنالمحيطيصلالذيالسالمونيعيش

والحباربالروبيانيتغذىالفترةهذهوأثناء.سنواتخمس

آلافالسالمونأنواعبعضوترحل.الصغيرةوالأسماك

يعرفذلك.ومعفيهفقعستالذيالنهرمنمتراتالكيلو

بيضهالوضعتعودالسالمونأسماكمعظمأنالحيوانعلماء

فيه.فقعستالذيالعذبالمائيالمجرىنفسفيوتلقيحه

بطريقةالبحرفييبحرالسالمونأنالعلماءمنكثيرويظن

المحيط.وتياراتللأرضالمغنطيسيالمجالمستشعراما،

تستعيدالسالمونأسماكانيبدوالشاطئإلىالوصولوبعد

وتتبعها.العذبالمجرىأوالجدولوهومنزلهارائحة

إلىوصولهابعدكلالأعنالسالمونأسماكتتوقف

الدهنعلىولعيش.وتلقيحهبيضهالوضعالعذبالماء

أعلىإلىالأمعماكتنتقلوعندماجسمها.فيالخزون

لدىيتكونالمثالمسبيلشعلىولونها.شكلهايتغيرالنهر،

ثرأسذينموبينما،منجليمقوسخطمكلهاالسالمونذكور

أما.ظهرهعلىكبير!شامالقرنفليالسالمونأسماك

علىأرجوانيةخطوطأسهفت!ضنالجنسينمنالتشمالسالمون

إلىالأحمرالسالمونلونيتحولحينفي،الجسمجانبي

رحلةاسمالمونأسماكمنكثيريكملولا.قانأحمرلون

التجاريةأصيداسفنلحارةيقومحيتأخلقيح،واأجيضا

وتقتل.الأسماكمنكبيرةأعدادلصيدأعواةاوالصيادون

الصناعاتبهاتلقيالتيبالملوثاتأصسالموناأسماكبعض

بنيتوقد.العذبةالمياهومصادرالأنهارفيالختلفة

لمساعدةالأسماكسلمتسمىصناعيةمنحدرةشلالات

يصئبعفولكنالسدود.مياهفولىالمرتحلالسالمون

السلمليتسلقيبذلهأ!ذياالمجهودلسببضعيفاالسالمون

.فيموت

:السالمونمنأنواعممبعةتوجد.السالمونأنواع

سالمون3-الكرزسالمون2-الأطلسيالسالمونأ

الكوهوسالمون5-التشمسالمون4-الشينوك

كلهاوتعيع!.السوكيلحسالمون7أ!ردياالعسالمون6-

الأطلسي.السالمونعداالهادئالمحيطشي

كبيرةبكمياتالنوعهذايوجدلا.الأطلسيالسالمون

بسببجداعددهقلإذ،الهادئالمحيطلسالمونمماثلة

يبلغالأطلسيالسالمونومعظم.والتلوتالجائرأ!يدا

كجم.54.حواليووزنهسم75حواليطوله

مياهفيالنوعهذايعيشالماسو.اوالكرزسالمون

حواليمنطولهويتراوح.آسياشرقأنهاروفيأحشاطئا

أقلوهو.كجمأ.إلى52.منووزنهسم07إلى4.

تجارية.أهميةالهادئالمحيطسالمونأسماك
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أيضاويعر!،الأنواعأكبروهو.الشينوكسالمون

الديسأو،الربيعأوالكنات،أو،الملكأوالأسود،بالفم

سم09حواليطولهالشينوكسالمونومعظم.التاصىأو

كجم.ا.حواليووزنه

وأكاليكو،سالمونأيضاويعسمىالتشم.سالمون

سم،06حوالىإدىوينموكيتا.سالمونأو،كلبالسالمون

كجم.5.4حواليويزن

متوسطسالمونباسمأيضاويعرفالكوهو.سالمون

إلىطولهويصل.الجنبفضيأوالفضى،أوالاحمرار،

أمريكاشممالوفي.كجم4،ءحواليويزنسم06حوالي

السالمونمنأخرىوأنواعاالكوهوسالمونالعلماءأدخل

فإنهيصطاد،أنهجانبوإلى.الحظمىالمححيراتإلى

الحجمصغيرةالألوايفأسماكعددضبطعلىيساعد

أعدادها.تضاعفلسرعةمزعجةأضحتالتي

أصغروهوالظهر،المسنمالسالمونأو.الورديالسالمون

طولآسم5.إلىتصلحتىالأسماكهذهتنمو.الأنواع

كجم.5.2حواليوتزن

،الأزرقالظهربسالمونأيضاويعرف.السوكيسالمون

فيفائدةالسالمونأنواعأكثروهوالأحمر،بالسالمونأو

كجم.72.حواليووزنهسم06حواليوطولهالغذاء،

ينموولكنه،السوكيسالمونمننوع،الكوكانىوسالمون

تجاريةقيمةالكوكانيولسالمون.مغلقةمياهفيويتكاثر

قليلة.

المياهفيالسالمونأسماكدخولبعد.الساللونصيد

الأسماكفصيادولذا.ولونهنكهتهلحمهايفقد،العذبة

المحيطتركهبمجرديصيدونهللتجارةصيدهيحترفونالذين

السالمونأسماكمعظموتصادالنهر.أعلىإلىرحلتهفى

مدخنا،أو،مجمداأو،طازجابعضمهاويباع.ليالشباك

وتجهيزهالسالمونصيدويعتبرمعلبا.يباعمعظمها،-لكن

فيالهادئالمحيطشاطئوعلىالاسكافيرئيسيةر!حناعة

أمري!ط.دضمال

شمواطئعلىمنتشرالهواةبوساطةالسالمونصيدإن

ملئتوقدوكندا.المتحدةالولاياتفىوالهادئالأمحللسي

العالمأنحاءمعظمافيوايلأنهاروالبحيراتالشواطئ3سياه

منقليلفيفقطمزدهرغالسالمونزراعةولكن.رالسالمون

ونيوزيلندا.العظمىكالبحيراتالأماكن

أسماكعلىالمحافظةتعتمد.السالمونعلىالمحافظة

الأسماكمنمعيناعددابأنالقائلةالنظريةعلىأصسالمونا

كلفيبوصإلبيضلهالسماحيجبا!ليزانيسمى

صحةمنللتأكدالصيدوينظم.العذبةالمياهمنجدول

المناطق،منكثيروفيالصيد.ثمالإنتاجاستمرارأنضباط

بعضعلىالسالمونعلىبرامإلمحافظةتتغلبأنيجب

التقدمإن.والتلوثالريومصارفالسدودمثلالعقبات

منالإكثارهوالسالمونعلىالمحافظةفىأهميةالأكثر

طريقعنالمفقساتتلكوبمساعدة.المحسنةالمفقسات

إنتاجيمكنهاوبأمراضها،الأسماكبتغذيةالمعرفةزيادة

.والجداولالأنهارملءلإعادةالسليمالسالمونمنألوف

،السالمونعلىللمحافظةالمبذولةالمجهوداتعننتجوقد

طورتكما.الأسماكولسلمللسدودجديدةتصميمات

بيضها،الأسماكفيهاتضعالتيالاصطناعيةالقنوات

.الحرارةودرجةالمياهتدفقفيالتحكميجريوكذلك

أرل!يد،فصيلةإلىالأستراليالسالموننوعاوريختمي

الشمالي.الكرةنصفلسالمونقريب،ليساوهما

بهذأسمىالطعامتسممشابمننوعالسالموفيلا

بكتيريامنمعينةأنواعتسببهالتهابينئكنلأنهالاسم

طريقعنالسالمونيلابتسممالناسويصابالسالمونيلا.

البكتيريا.منالأنواعبهذهالملوثالماءأوالطعامتناول

أجيضاومستخرجاتوالبيضواللبنالدجاجويعتبر

وهناكالبكتيريا.الأحيانأغلبفيتحملالتيالأطعمة

فيتتسببالتيالسالمونيلالكتيريامنأخرىأنواع

التيفيةالسالمونيلابكتيرياتسببفمثلا،أخرىالتهابات

السالمونيلاوتكمنالتيفوئيد.حمىانظر:التيفوئيد.حمى

ذويحالةفيالجسمفىتنتشروربماالمعدةفيعادة

فىخللمنيعانونالذينالأشحاصوعندالمزمنةالأمراض

تسبب.المنجليةالخليةبأنيمياالمصابينأوالمناعةجهاز

،الذيفانيسمىسماتفرزلأنهاالمرضأعراضالبكتيريا

إلىيؤديالدقيقةبالأمعاءمعائلإفرازعلىالذيفانويشجع

الغثيانفتشملللسالمونيلاالأخرىالأعراضأماالتقيؤ،

والحمى.البطنوأل!م

يستعيدونبالسالمونيلايصابونالذينالبالغينومعظم

ويمكن.أياموخمسةيومينبينتتراوحفترةخلالصحتهم

الأطفالعلىوطأةأشدويصيرأطولفترةالمرضيستمرأن

الخطرةالحالاتوتعالج.السنكباروعلىالرضاعةسعنفي

منللوقايةالطرقوأحسن.أحياناالحيويةبالمضادات

،الثلاجاتفىإعدادهابعدالأطعمةحفظهيالسالمونيلا

البكتيرياتحملالتيالأخرىوالأطعمةالدواجنوطبخ

وقبلالطعامطهيقبلبعنايةالأيديتغسلوأنجيداطبخا

تناوله.

الغذائي.التسمم:أيضاانو

مدينةمنالشرقإدىتقعكويتيةمديخةالسالمية

لخلئالكويت،الجنوبيالرأسعند،العاصمةالكويت

الكبرىالكويتمدينةمنضاحيةالحاضرالوقتفيوتعد
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الخليجمياهعلىالمدينةوتشرفوأحيائهما،حوليمع

.مسكانوجزيرةفيلكةجزيرةمنهاوتقترب،العربى

عددحيتمنالكويتيةالمدنثالثةالسالميةمدينةوتعتبر

خلالواضحبشكلسكانهاعددتطوروقد.السكان

عامفىنسمة67لأ346منالعددزادإذ،العشرينالقرن

عامفىنسمة.100145إلىهـ(،)0913أم079

كما.ام079عامعن%55بزيادةهـ(أ4)30أم839

،أم859عامإحصاءفىنسمة936؟153العددبلغ

.000157بنحوالحاضرأ!قتافىسكانهاعددويقدر

حولي،الأولىالمدينةحجممن%89مايعادلوهو،نسمة

23بنحوعاماعشرينمنذالسكانعددعنيزيدكما

حسب2اكم20.السالميةمدينةمساحةوتبلغ

حيثمنالكويتمدنرابعةوتعد،ام859عامإحصاء

الس!صانية،الكثافةحيثمنأضانيةاتأتيولكنها،المساحة

مترال!جلوفينسمةألأه36.الكثافةهذهبلغتحيث

فينسمة29351)إلىزادت،أمء89عامفيالمرلغ

.أم099عامالمردغمترالكيلو

الكويت.:أيضاانظر

هيرودانتباسزوجةوابنةهيرودياس،ابنةسالومي

رأسحزفيالسببإنهايقالوبيريا.)طبرية(الجلي!!حاكم

القصةوردتولقد(.السلامعليه)يحيىالمعمدانيوحنا

فىيردلمااسمهاول!ش،مرقصإنجيلوفيمتىإنجيلفى

أ!صةاتشير.هيرودياسابنةباسمإليهاأشيربلالإنجيل

عيدحفلةفيرقصتسالوميأنإلىمتىإنجيلفىالواردة

يأبتلبيةيعدجعلهاسرورحدابهبيئالذيهيرودميلاد

رأسسالوميطلبتأمهارغبةعلىوبناء.لسالوميرغبة

علىالرأسوأرسلعنقهبدقهيرودفأمرالمعمدانيوحنا

سالومي.إلىطبق

تكونربما،الإنجيلفيوردتأخرىسالوميوهناك

ويوحنا.جيمسوأمزبيديزوجة

خليجعلىقيملى)باليونايئ(ثيسالونيكيأوسالوئيك

وعدد،نسمة604لأ304سكانهاعدد.باليونانسسالونيك

كانت.نحس!ة018607بهاالمحيطةالمنطقةسكان

المآذنوكانت،ام219عامحتىتتئلتركيالحمالونيك

سالونيكتعتبر.المدينةفوقشاهقةترتفعالمسلمينبمساجد

حديثةصناعيةمنطقةبهاوتوجدرئيمسيا.صناعيامركزا

ومطاحنالسفنبناءوأحواضالمعادنمعسابكتشمل

التبغأيضاالمدينةوتنتج.والنسيجالغزلومصانعأسدقيقا

،أم109عامسالونيكافتئميناء.الجلديةوالمنتجات

الرئيسيةالصادرات.إيجةبحرإلىالبلقانمنافذأكبروهي

ظلتولقد.الكروموخاموالمنجنيزوالجلودالتبغهي

إلىبالسفنتشحنللبضابالتيحرةتجارةمنطقةسالونيك

فىتوجد.م4191عاممنذ()السابقةيوغوسلافيا

.للبحوثمعاهدوعدةجامعةسمالونيك

316عاممقدونياملككاسندرلحمالونيكمدينةأنشأ

القرىمنبعددثيرمامدينةدمجبعدوذلك..مق531أو

تعرضت.المدينةعلىزوجتهاسمأطلقولقد.المجاورة

لهاالمجاورةالبلدانكلمنوالاحتلالللغزوسالونيك

وظلت.م409عامإليهمالمسلمونضمهافلقدتقريبا،

إلىأم043عاممنالتركيةالعثمانيةللدولةتابعةالمدينة

،أم219عاماليونانإلىسالونيكعادتثمأم219عام

مدينةمنالحلفاءأتخذ.الأولىالبلقانحربخلال

الأولى.العالميةالحربخلاللعملياتهمقاعدةأصنيكسا

بناؤهاأعيدولكنالصناعيةالمنطقةالنيرانأحرقتولقد

إلى4191منالفترةفيسمالونيكالألماناحتلبعد.فيما

هائل.لدماروتعرضتالثانيةالعالميةالحربخلالأم449

عامأكتوبرفىاليونانيينالوطنيينيدعلىمممالونيك9تتحر4ر

أستراليا.فيبفكتورياجيسلاندمقاطعةفىمدينةسالي

نسمة.853.13سكانهاعدديبلغ

لنهررافدوهو،طومسوننهرعلىساليمدينةتقع

فىناجحةزراعيةمقاطعةأواسطفيويقع،اللاتروب

الصناعاتتشمل.المواشيوتربيةوالرعي،اشراعةمجال

ذاتللخدماتوشركاتللبلاممتيك،مصنعاالمدينةبهذه

وتعتبر.الشاطئمنمسافةعلىوالغازالنفطبحقولالصلة

منذللتدريبمدرسةأهمالأستراليةالملكيةالمطافئقوات

ما659عامالطبيعىوالغازالنفطاكتشف!.أم439عام

باص.مضيقفىبالمنطقة

تزودلعملياتالتجاريالمركزساليأصبحت

من%99والنفطمناحتياجاتهامن7%0بنحوأستراليا

هذهفىالاستيطانتمالغاز.منف!صتوريااحتياجات

فيتزرويالحاكمأجازحيث،أم484عامالمقاطعة

إعلانتم.أم085عامفىالقريةتلكلإقامةالخطة

المدنكبرياتمناعتبرتثم.أم429عاممدينةسالي

.ام059عام

ام)489كارلوسغورلاري،ديساليناس

ما889عامالمكسيكلجمهوريةرئيساانتحب(.

لاديميجويلخلف.ام499عامحتىمنصبهفيوظ!!

بهاشتهرماأبرزومن.الجمهوريةرئاسةفيهورتادومدريد
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رالاقتصادفىتخصصههو

-ء17ديبوزارةعملأنهكما

7؟!"قيأغللتخطجطوزيرالىلأمدريد

!خبزؤإلىام829من،-الميزانية

-"-.ام819

تجديدعلىعمل

-خءمحظ"الاقتصاديةالنظريات

--بر-!--داخلالمعاملاتفياتباعهاأ

سالينالركارلوسبيعذلكفىبماالجمهورية

غورتاريديمناثتإغلاقأو

كانتالتيانشركات

والمسؤولينالخدراتتجاربمحاربةقامولقدالدولةتملكها

بمدينةساليناسولد.النقاباتوقادةالشرطةفىالفاسدين

المكسيكجامعةسنالبكالورياشهادةعلىوحصلالمحسيك

الماجستيرعلىحصلكماام969عامالمستقلةالوطنية

ساليناسيصبحأنقبلهارفارد.جامعةمنالدكتوراهأ

الفيدرألية.الماليةالوكالاتمنعددفيعملبالوزارةعضوا

زيديلوإرنسيتو،ام499أبريلفىالبلادرئاسةعلىحلفه

.الثوريالدستوريالحزبمن-أيضا-وهوبونس

نال،أمريكي(كاتب-ام19)9د.جساليئجر،

ام(.159)الجاودارفيالقابضروايتهبعدشهرته

الدرامعةكولفيلدهولدنوبطلهاالروايةراويهجر

،نيويوركبمدينةهدىغيرعلى،وطافالإعداديةوالمدرسة

ضعفهمواجهةتعلمكماالكبار،عالمزيفمواجهة!تعلم

.الخاص

وفيالجودارفيالقابضروايتهفيسالينجرتمكن

أحاديثالمرحيسودهابصورةيجسدأنتلتهاالتيالأعمال

سالينجرمجموعةتقدم.ومشاعرهموحركاتهمالشباب

علىتشتملالتيجلاسأسرةأم()539قصصتسع

المجموعة.تلكتلتالتيلأعمالهالمركزيةالشخصيات

حيثجلاسمسيمورعلىالكتابهذاقصصإحدى"شكز

يؤرقانتحارهظلالأطوار،غريبعبقريصورةفي*!هره

فرافيروايةوفى.اللاحقةالروائيةالأعمالفيالأسرة

انهيارحالةمنجلاسفدانيتعانىأم(619)ودووي

مسؤوليةالكبارأشقاءهذوويشقيقهاويحمل،نفسي

مساعدتها.فيحكمتهمعلىيعتمدولكنهانهيارها،

فيوذلكسيمورشخصيةعلىأيضاسالينجريركز

يوركرنيوذابمجلةأولانشرتالتيقصصهمنتلاث

السقفدعامةارفعوا،النجارونأيها:هيالقصصوهذه

16"م(بم591)9تعريفسيمور:م(،591)5عالية

.(م5691)"م4291هابورث

فضلوقد.نيويوركبمدينةسالينجرديفيدجيروميولد

نيوهامبشاير،بريفالخمسينياتمنذعزلةفييعيع!أن

فىيساهمقدالنشرأنيرىولكنه،الروايةيكتبومازال

الخاصة.حياتهأنتهاك

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الأيرصالسام

(.المنازل)وزغةالعربية

القوات،الموجهةالقذيفةان!:.صاروحسام،

(.الجزائريةالجوية)القواتالجوية

علىوميناءكبيرروسيصناعيومركزمدينةسامارا

يقع.نسمة1)000.025سكانهاعدديبلغالفولجا.نهر

تشمل،الغنيةالحبوبوحقولكبير،نفطحقلبجوارها

وتشملالفولجا،علىسداالكهرومائيةللقوةسامارامحطة

الغذائية،والمنتجات،الطائراتالصناعيةالمنتجات

عامفيكويبشيفباسمساماراتسميةوأعيد.والقاطرات

الاتحادفيجمهوريةروسياكانتحينماأم359

عامساماراأخرىمرةسميتثم)سابقا(،السوفييتى

إلىالسوفييتيالاتحادتفككمنقصميروقتقبلأم199

مستقلة.دول

-478هـ،983-162)ولةلدا،نيةماالسا

،سامانأسسهافارسيةدولةالسامانيةالدولةم(.999

ثورةقادالذيجوبينبهراممنانحدرفارسينبيلوهو

ساماناتصل.الفرسدولةفيالحاكمالبيتضدعنيفة

بنهشامالأمويالخليفةعهدفيالإسلاميةبالدولة

واليالقسريعبداللهبنأسدعلىوفدفقد.عبدالملك

الإسلامفاعتنق،أعداءهوقهرفأكرمهالأمويخراسان

القسريأسدبجميلأعترافهعنتعبيراأسداابنهوسمى

عليه.

الدولةخدمةفيوأبناؤهسامانبنأسدودخل

الخليفةعلىالليثبنرافعخرجذلكوأثناء.العباسية

وعجزسمرقند،علىواستولىالرشيد،هارونالعباسي

تقدم.منهاستردادهاعنأعينبنهرثمةالعباسيالقائد

فقويت،هرثمةأزرمنليشدواسامانمنأسدأبناء

وبناء،هرثمةالصبمععقدعلىرافعاأرغممما،شوكته

سمرقند.علىرافعاستيلاءخطرزالهذاعلى

منورفيالنهر،وراءمابلادأسدأولادالمأمونوولى

م،981هـ،402سنةسمرقندأسدبننوحولي:شأنهم

.هراةوإلياس،وأشروسنةالشاسويحيى،فرغانةوأحمد

هذهفيأقرهمخراسانبلادالحسينبنطاهرولىولما

.اللأعمال
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ولما.الصفاري!تضدصراعهمفيالطاهري!تأزروشدوا

علىالصفاريونوتغلبهريةالصاأالدولةأمرضعف!

شجعلت،إخلاصهمأطساماني!تالخلافةقدرت،خرالممان

عليهوأ!رت،خراسانع!منفصالأإقليماالخهرماوراءبلاد

السامانيين.

اقىك،بالأدفي،الشرقتجاهنفودححمأسمامانيونامد

تلكفيوحضارتهالإسلامفنشرواالنهر،وراءماوبلاد

فيأعدائهاضربفيالحلافةعليهمواعتمدت.أهـناطقا

.المشرق

كانت.العربيةالإسلاميةوالحضارةالسامانيون

أضجارةابلعتعمرانا،الدولأكثرمنالسامانيةالدولة

تجارتهما!هـت.التقدممن!جيرةدرجةبهاوالصناعة

بحروأعندواالص!!وأحرا!اإلىوبخارىسمرقندمن

الحياةهذهوأسهمتأوروبا.شماليودولالخزر

أصبحتوأعذا.اباأضهوض!افيالمزدهرةالاقتصادية

أطثقاشةمراكزومعمرقندبخارىمثلال!صرىمدنهم

العربيبالأدبنهضوافقد.العلميوالإشعاع

هـ،331-103)الثانينصرظلففي.والفارسي

فارسي،غنائيشماعرأولالرودكىلمعم(319-429

الأدبافروعأخصب،التعليميةالملحمةومؤسم!

عهدفيالطبعلمتقدميمثلماخيرولع!!.الفار!ي

صاحبالرازيزكريابنمحمدبكرأبوالدولةهذه

عهده!ا،فيفلسفيةصةحرونهضت.الحماويحتاب

القاسماابوو،البلخيزيدأبورجالهاأبرزمنكان

اكشرعيةأحلومواالفلسفةب!تالأولجمع.الكعبي

نبغر.أس!صلامااشيأضعمهتباالثانيواشتهر،والأدب

الاجتهادمبلغوبلغواالعلماء،منكثيرالفقهمجالفي

،السمرقنديحيانبنمحمدحاتمأبيأمثالمن،فيه

عليبنومحمد،أضيسابورياأمنذرابنمحمدب!صوأبي

البيهقي،الحس!تبنأحمدبكروأبي،أسثما!مياالقفال

صناعةعصرهمفيوازدهرتالماتريد،منصوروأبي

وضرب.العمارةأيديهماع!وتقدمتوالحرير.الخز!

شن.ك!!فيالمث!بهم

السامانيالبيتلتعرضطويلاالسامانيةالدولةتعمرل!

تدخلىوعليهما،الأتراكاةوسيص!إ،أ!داخليةاللخلافات

ج!!أصعلوواا!ديلماأضعصأشت!هـضخاالح!-ا،شعؤونفيالنساء

تتصا!حمار،أسةالدوسقو!أإلىالأمراوالتهى.الأتراكاوالبويهيدبئ

.الأتراكاوخاناتالغزنويونميراتها

أسدعوةاا!مجاشيمهمادوراالسامانيونأدىقدو

منارةبالأطهموأضحىالنهر،وراءمابلادفيالإسلامية

للإشعاعمراحصمناطقهماوأصبحتالأدباء،واأطعلماء

ال!سلامي.الحضاري

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الدولة،الغرنويهالإسالأميةالدعوةالدواسة،الأمويةا

اغديمةافارسمحمدش!-!أ!،الراريإيراد

الإسلاميةا!توحاا،أ!د؟ا،الصفاريةريدأ!،اسلحيا

الإسلاميةا!لسفةاا!ةواطا،الفاهريخةا،ا!د؟ا،يهيةاصرا

عمدا!لكلنهشاما!رأطا،العماصحيةلمح!ثرألو،اصيهقيا

فيرئيسيةبصمورةيستعم!طصغير5ضاربمياناول

وله.المجاورةالجزروفيأجالانوادالص!!والمرافئالأنهارا

منكثيريستخدمالحصير.منمصنوعبسقفكالينةعادة

إبحارهافيويستخدمونلخمامساكناغوارباهذهأصاسا

لممارية.لهوبعضهاواحدا،مجدافا

ثيروغنانفيراساميتونسامبانثان،

الهنديةالحاليةفيمرموهخاعضواكانم(.1-979أ19)6

تعليمهوتلقى،ليراقفيمسيبوتسوسغايشياسدربماشيزيا،

المطاطزارعيمنصارتحرجهوبعدأ!ند.وابيراقفي

لغةلنشرالهنودالعمالوسطمعامبانتانعمل.ببيراث

فيملحوظنشاطأصئاصهلعدوشيماوثقا!تها،التاميل

مأ719عامإلى5591عاممنعمل.الماليزيةأسعميا!مةا

معوحزبههوواضعترك،الماليزيأ!ندياللمؤتمررئيسا

إنشاءشيالصينيالماليزيوالاتحادالمتحدةألماليزيةاالمنظمة

فيالرحمنعبدتن!صقيادةتحتاشعترك،أهـحزبيتحا

.الأصواتثلثيمنبأكثرفازو،أجةأغيدرااالانتخابات

عامالملايواستقلالمفاوضاتشيسامبانثاناشترك

عاموحتىأم559عاممنأ!فترةاعيوعما.أم!57

العمالمنهاموا!ماعدةشيأط!صمةوزيراأم678

الوطنية.أ!حدةاثم،والاتصالات،أعم!!وا،والصحة

فيالعبا!عيينعاصمةكانتأمحراتافيمدينةسامراء

الخليفةبناها.م836876هـ،222-263بينأعترةا

هـ،221عامم(83384-أهـ،227)218المعتصم

معإليهافانتقل،بجنودهبغدادضاقتأنبعدم835

بدد!للخلاشةعاصمةواتخذهارأىمنسرسماهاوجيشه

المعتمدالخليفةعهدحتىحذلكلقيتوبغداد،م!

لبغدادأعادالذيم(86298-9هـ،927-2)56

نسمة.ألفمائةمنأ!ضرإلىس!صانهاعدديصمام!صانتها.

بعدعلىدجلةأضهراليسرىالضفةعلىسامراءتقع

وهي!عامراء.سدعندهاويقعلغداد.شماليكماأ..

العلماءمنحثيريمحسبوإليها.ت!صيتقضاءأجاحاتتبع

الملوية،المنارة،الخليفةدارأجاقيةاآثارهاومنأصسيا!ميير.وا

الهاديعليالإمامضريحا،المعشولىقصر،العاشققصر

أجسات!تابكثرةاشتهرتوقد.العسكريحسنوولده
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المغوليدعلىخربتوقد.الفسيحةوشوارعهاينوالميا،

.رأىمنساءفسميت

الإسلامية.العمارةأيضا:ان!

والقرىالسامرةمدينةعلىيطلقالذيمماال!معماالساصة

مدينةعمرياملكلنى.القديمةفلسطينفىبهاتحيطالتى

لمملكتهكاصممةمنهاوجعل.مق008عامالسامرة

722أو172عامالسامرةالاضعوريوناحتل.بفلسطين

331عاموفي.أعوامثلاثةدامحصاربعدتقريبا،..مق

ثمالأكبر،الإس!صدريدعلىالمدينةمعقطت..مق

هيرودوأعاد.م،ق021عامودمرهاهيركادوسهاجمها

تمسباستى.ا!ممعليهاوأط!قبعد،فيمابناءهاالأكبر

الحفرياتمنوذعكالقديمةالكنوزمنالعديدعلىالعثور

مأ909عامبدأتالتى

.السامريون:أيضاانظر

صدلقد.القديمةالسامرةسكانا!ص!ن

وأخذوا..مق722و172عامالقديمةالسامرةالاشوريون

الآشوريالحاكمأجبرثم،أسعرىإصرائيلبنيبعضمعهم

.السامرةمنطقةفيالا!شقرارعلىالشرقيةآشوريالمعكان

الدينيةبعقائده!الجددأغادموناجاء.السامرةانظر:

،الأرضأ!هإإرضاءزعمواكماأرادواولكنهم،معهم

القوموأصبحالإسرائيلي!ت،منبقيمنبعضهموتزوج

بالسامربن.يعرفونالختلطوالدينالأصلاهذالهمالذين

منالخمسةالألحمفاروهي-التوراةالسامريونجعل

الجنوبفيالعبرانيينولكن،لهمكتابا-القديمالعهد

دونية.ديانةديانتهمواعتبروا،معهمالتوحدرشضوا

التيالمساعدةرفصوامعبدهمبناءالعبرانيونأعادوعنا-ما

خاصامعبداالسامريونبنىوأخيرا،السامريونقدمها

المسيح-زمنوفي..مق128عامتحطيمهتملكنبهم

أجانب،السامريينيعتبروناليهودكان-السلامعليه

!عاعدالذيالليبالسامريقصةالمسيحح!صولقد

بوساطةوالاعتداءللسرقةتعرضقد!اننصرانيا

يهبواولميهودمنالمساعدةطلبأنبعد،لصوص

لايرجونالسامريينلأن،مغزىذاتقصةوهي.لنجدته

علاجقصةفينفسهالمعنىويظهراليهود.منالتعاطف

منهميعدل!احيث،بالجذامالمصمابينللعشرةالمسيح

فقط.()الأجنبيالسامري!موىالمسيحلش!ص

الهادئالمحيطجنوبفيتقعجزرمجموعةساصا

التيالجميلةالقوارببسببالبحارةجزرتسمىحانت

كم9303.2تبلغمساحةسامواوتغطيسكانها.يصنعها

نسمة.)00.391ويسكنها

سياسييمات:وحدتينإلىلمسامواجزرمجموعةتنقسم

سافا!يىمنوتتكونالمجموعةمنالقريبةالجزرهيال!ولى

أستونا.الغربيةسامواتسمىأخرىصغيرةوجزروأبولو

الشرقيالجزءأما.أم629عاماستقلالهاالغربية!عاموا

الجزرمنوعدداتوتويلايضموالذيالمجموعةمن

الأمريكية،لمماموامنجزءايعتبرفإنهالأخرىالصغيرة

حصلتولقد.المتحدةللولاياتتابعةأرضاتعتبروالتي

الأمريكيةسامواجزرعلىالأمريكيةالمتحدةالولايات

وتعتبر.أم259وأم009أعوامفيمابينمراحلعلى

البركانية،التكويناتمنتقريباسامواجزرمنكل

نحوتدريجياالمنبسطةوأرضهاالغنيةغاباتهاوتنحدر

سامواانو:وممطر.حارفهومخاخهاأماالبحر،

الغربية.ساموابمالأمريكية

المتحدةللولاياتتابعةأرضالأمريكيةساموا

كم.0037بحواليهاوايغربجنوبوتقعالأمريكية

تلاثإلىالأرضهذهالسئفيمنجزر6تقسيمتملقد

والثانيةوأونو،التوتويلامجموعةهيالأولى:مجموعات

!ز!يطوا،فيا(لماا)مجموعةوتاوولومعيجاوأأوفو!

الجزيرةوتقعالساموا.سلسلةشيالجزرهذهتقعالروز.

شمالآ.كم032بعدعلىالسوينزالسابعة

تقعحيثالتوتويلا،جزيرةهيالجزروأهمأكبرإن

الجزيرةتلكفيباجو،باجو،الأمريكيةالسامواعاصمة

الهادئالمحيطفيالمرافئوأفضلأجملأحدوعلى

المدنيوالمركزالمرفأهيباجوباجووالعاصمة.الجنوبي

.ال!رضهذهفيالوحيد

والبالكددهمالأمري!صةسامواس!!اناعتبارويمكن

الامريكيةالمتحدةالولاياترعايامن،نسمة000.04

يدخلواأنبإمكانهمكانوإنبمواطن!ت،ليسواولكنهم

وقتأيفيالأمري!صةالمتحدةأ!لاياتاإلىبحرية

هاوايفىالأمريكيينالساموامنالعديدويعيش.يشاءون

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيوكذلك

المتحدةالولاياتفيالداخليةوزارةتقوم.الحكومة

أنهاعلىتصنيفهاويتمالأمريكيةساموالإدارةالأمرئ!جةا

المتحدةالولاياتمعمندمجةوليمستمنظمةغيرأرض

ال!مريكية.

عامخاصاد!عتورا،الأمريكيةممامواشعبتبنى

.سنواتأردغلفترةحاكمانتخابمنيم!صه!أم069

ضميوخمجلعرمعتشريعيةهيئةالامريكيةسامواولدى

عشرثمانيةمنالشيوخمجلسشألف.للنوابومجلس

بينتتراوحفترةأجخدمواالأقاليمامجالستختارهمعضوا

منالنوابمجلسيتآلفوكذلك.سنواتوأربعسنتين
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لأمريكيةامواسا

*مركرحكومي

عمراليةمراكرأوثرى.

لشما3

رور

جزر!

أإومانوا

تآو

لأاامواسا

ئجلابو

ممسهـأحا!

؟صمطار

كأاشخهكأا&1؟المجض

)3+م(س-*كوبو!

ل!بيونابليىافي-!ا!1

!دل!+؟ير

لسسىرأس

حقويملك.سنتينلفترةالشعبيختارهماعضواعشرين

.فوقفماعاماعشرثمانيةعمرهكانمنكلالاقتراع

.أم856عاممنذسودنزجزيرةجينينكزعائلةتملك

منوزوجتهجينينبرإليالأمري!يااستقرالعامذلكفى

نائئاالأمري!صونالسامواوينتخب.الجزيرةتلكفيالساموا

نأالمائبلهذاويم!ش.الأمري!يالنوابمجلسإلى

المجلستصويتفيكيسول!شالمجلسلجانضمنيصوت

منالأمري!جةسامواشعبمعظميتاثى.السكان

اللغةالبولينيزيةاللهجةأوالسامواأخةوتعتبرالبولينيزيين.

الإنجليزية.أيضايتحدثونالناسمنالكثيرول!ش،الرئيسية

حولحياتهموتتركز،القرىفيالناسمعظمولعيش

علىيسيورئيمم!عائليةمجموعةكلويرأس.عائلاتهم

ويعتني،القريةمجلسفىعائلتهويمثل،العائلةأملاك

السامواشعبمعظمويدينفيها.المعمرينأوعائلتهبمرضى

دالنصرانية.يكيةالأص

الأمريكيةالمتحدةالولاياتبدأتأم619عامفي

شترك،الأمري!جةساموافىاقتصاديتطويربرنامجبتطجيق

المحيطمراكأأحملأحدتمبر،الأمريكيةسامواعاصمةباجوباجو

المقاطعة.!يالوحيدواطر!أا!ديالرحصهيلاحوساجو.الح!ويالهادئ

حولالصناعاتفىليشتغلواقراهمالناسمنكثير

بالقشالمسقوفةبالبيوتاستبدلوقدباجو.باجوالعاصمة

تموكذلكللأعاصير.مقاومة،مسلحةأبنيةفيلوالمدعوة

بالتلفاز.التعليمومميلةوادخلت،جديدةمدارسبناء

18و6بينأعمارهمتتراوحأسذيناالأطفالاعلىويجب

.بالمدارسيلتحقواأنعاما

التيللجزرال!جماليةالمساحةتبلغ.وا!لناغالسطح

هذهثلثولكن2.أك!ا79الامريكيةسامواتش!سل

لحمويترجزيرتاوتتاك!.زراعيااستثمارهيمكنفقطالأرض

بقايافهيالأخرىالجزرأما،مرحانيةأرضمنوروز

وهناكجبليةالجزرهذهأراضيومعظم.خامدةبراكين

الهندجوززراعةتتمحيث،الوديانفيالخصبةالتربةلعض

بهاالاهتمامقلقدالزراعةهذهولكن.والقلقاسوالموز

أفضمل.مردودذاتأحرىأعمالوجودلسبب

المناخأما.الطبيعيةالمواردمنالقليلهناكويوجد

معدليفوقبحيث،رطبفمداريالجزرهذهفيالسائد

الحرارةدرجاتوتتراوح.ءسم01السنويالامطارهطول

م.432و21بينالجزرهذهفي

تعليبهيالرائدةالرئيسيةالصناعةإنالاقتصاد.

من%69علىمايزيدالسمكإنتاجويشكل.التونةسمك

الصناعاتالأخرىالصادراتوتشمل.أ!صادراتامجمل

مطاربناءتمالعشرينالقرنمنالستينياتوفي.اليدوية

والسياحة،الممتازةالدرجةمنوفندقأصفاثة،ائراتللص!ا

الولاياتحكومةمنحتوقدمتزايد.ازدهارفيهناك

الأمري!جةلسامواالمالمنكبيرةمبالغالأمري!صةاالمتحدة

ونجاحه.اقتصادهادعماأجلمن

منذالسامواالبولينيزيينشعوباحتلت.تاريخيةنبدة

منهاجرواقدكانواوربما.الأقلعلىسنةألفيحوالي

سامواإلىالأوروبيونالمكتشفونووص!!،انشرقيةميلانيزيا

عاموفي.الغربيةسامواانظر:.أم722عاممرةلأول

المتحدةللولاياتبالسماحسامواشعبوافقأم872
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ومنزل.أم498عامآبيافيدفنهوتمهناكمنيتهووافتهللتزودبحريامرفأباجوباجوخليجتستخدمأنالأمريكية

الدولةرأسمقرهوفايليماعليهيطلقالذيستيفنسونالمتحدةالولاياتإعطاءتمبعدوفيما.الحجريبالفحم

حاليا.الجزر.هذهفيتجاريةحقوقاالأمريكية

هوالسامويةباللغةالغربيةلسامواالرسميوالاسمالأمريكيةالمشحدةالولاياتوقحقام998عامفي

منيقربمايسكنهاالتيآبياوتعدسيفوسيايساموافسيوتبينهما.فيماسامواجزرلتقاسممعاهدةوألمانيا

.الوحيدةوالمدينةالعاصمةهينسمة.00033الولاياتوأما،أم009عامالغربيةالجزرعلىألمانيا

ماليتواالغربيةساموادولةيرأس.الحكمنظاموروزوأنوتوتويلاجزرعلىسيطرتفقدالأمريكيةالمتحدة

يقومسوفوفاتهوعند.الحياةمدىالثانىتانيومافيليعامالمانوامجموعةعلىوكذلكأيضا،أم009عام

رئاسيةلفترةللدولةجديدرئيسبانتخابالتشريعىالمجلس.ام259عامضمهاتمفقدسوينزجزيرةوأما.ام409

74منالتشريعيالمجلسويتكون.سنواتخمعرمدتهاالمتحدةالولاياتبحريةقبلمنالجزرهذهإدارةوتمت

.سنواتثلاثالعضويةوفترةعضواإلىإدارتهاتحولتحيث،أم!51عامحتىالأمريكية

والماتايالأعضاء.هؤلاءمنعضوا4ءالماتايينتخب.الأمريكيةلسامواحاكماعينتالتيالداخليةوزارة

وينتخبالساموية(.الأسريةالمجموعات)رؤساءهمالولاياتاقترحتالقرنهذامنالسبعينياتأوائلوفي

ويقوم،منهماثنينالماتايإلىينتمونلاالذينالأوروبيونبنفسها.حاكمهاانتخابالمقاطعةعلىالأمريكيةالمتحدة

يقومبدورهوهوالوزرأءرئيسبانتخابالمجلسأعضاءالاقتراحهذاضدمرأتثلاثصوتسامواشعبولكن

المجلسأعضاءبينمنالوزراءمجلسأعضاءباختيارسلطهمسيضعفتغييرأيأنالكثيرونويعتقد.ورفضه

الوزراءمجلسوأعضاءالوزراءرثيسويقوم.التشريعيسامواشعبولكن.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتوعلاقتهم

المجلسيجيزهاالتيالتشريعات.الحكومةشؤونبتصريفوانتخبقترأح،الاهذاعلىام769عاموافقالأمريكية

الدولةرأستصديقبعدإلانافذةتصبعلاالتشريعي.أم779عامفيطحما

الغربيةسامواوفي.زسمصيةكلفيالحكومط!ل.عليها.الهادئالمحيطجزرأيضا:انظر

وحزب،النصرافيالديمقراطيالحزبالإهمانحقوحمانقطروهي،الهادئالمحيطجزرإحدىالغرديةساموا

البولينيزيين.سلالةمنالسامويينم!ظم.نا!طبنحونيوزيلنداضقيشمالعنالغربيةطمواتبعد.مستقل

الأوروبيينمنهجينالسكانمن%01منيقربوماتالغإقليموهيالأمريكيةسامواوهناك.كم074.2

سامواانظر:.الغربيةسامواشرقيتقعالمتحدةللولايات

الأمريكية.

ص!كأسخالغلببنالغرلية!صافيا!خيرةالأ!ارمضواح!ةالغربيةلمسامواتعد

؟ئث!ؤ!فهنهئي!!-؟تر؟ا!جصخ"ثديغربيهىابوو:همارئيسيتينجزيرتينمنتتكونوهي.العالم

سءأستراليا*طار!ءزأد!ا*ىط!يةطرصممة!.أخرىصغيرةجزرعدةإلىإضافةوسافاي

/-صس؟3!!--أصيأحرىمد!!.البشرةسود،القاماتطوألبولينيزيونوالسامويون

نيو!بدنرأ!سل!البحرسطحمستوىدوقارتماعء3،رأ!فسهما!كذائيةالمحاصيلبزراعةالاموكلنغالبيةيعمل

دخلهم/أننجدولهذا،الأرضمنصغيرةمساحاتعلى

بلوعبهوبخوآشا!*زوحكله!ديدو.سامديثؤزضأ،*-منالغربيةسامواتعدالمعاييرووفقاءلبعض.قليلالنقدي

*"رو!.عابوابواءكا؟ء-7--صى13لأعكللديهمويتوافراصحاءمواطنيهاانغير،الناميةالبلدان

فاليديهل!373كالم!،نج!،!+ءفيلأةجزيرتولثشيالئئل!بر.وملبسغذاءمنمايحتاجونه

!ل!!ثلاإلوانأملن!لمئأور"ثو*ولطلوخال!!كأحصساب!مواحزروةعلى-رتقلىلمدةالغرقيمواطفيابىليهنهيز!نعاشلقد

حاوتاكاى،:جورحرسمأبو!وديمالميي!*آبيالوأبولو7الأوروبيينمناجهاإجاءمنوأول.سنة2!...ب-الأقل

لئربية-ا7-ساجمو!---وو!؟شفأنأبرنوديحناك!-نبا!يما!ير!لمحررج!2ألمانياعليهاوسيطرت،الميلاديعشرالثامنالقرنفيكان

الحنوليإشالمالاالمحل!نرخديع-!ككلكس!رو--لو!منىخلالالجزرهذهنيوزيلندااحتلتوقدبخأ009عامفي

!!سا!اناظ!لدىحزوهالغربيةساموالالتأنإلىوحكمتها،الاولىالعالميةالحرب

؟06!لش"34!"ا-3؟2"2ء1!11لأ-3-،المعروفالكاتبعاش!ولقد.ام629عامفياستقلالها

002040608عديدةسنواتالغربيةساموافيستيفنسونلويسروبرت
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منقلي!!الغربيةسامواشييعيحق.والبولينيزي!ت

أعادئاالمحيصأجزرمنأناسرأصصميني!تواالأوروبيين

أثهجةوحهي،أصممامويةاالمراطنونيتحدث.الأخرىا

اللعةفيتحدثونتعليما،الأفضلاالمواطنورأما،بوأجنيزية

لإنجليزية.ا

صعيمثر!انحماتمامابسيصةأ3حياأصمحامويونالجيش

صعيمغر،الأسرةاحودأسمامويةاالحياةوتتمركزأسلافهما.

!عرصبممتدةأسريةعاتمجموشيأشرلائهمامعالمواطنون

الأسحرة.اربأجحونالماتايلانتخابالإيجاوتقوم.إيجما

مامأسفاأاهذاأرإلاألماتا!باسلصةأاشصنصغاربعف!يقاومو

قويا.يزال

!تحرفالجوانبمفتوحةممازأ!فيالمواطنونيعيش5

صائزرع!رتستندأمحث!،امن!عقوشثاوتبنى!يل

يرتديلار.الأمصاااتهصما!عندماأضخي!السعفويستظلون

!مأقصعةهيولافما-لافا!موىالسامود!تاشجالمعظما

يرتدير.أخنورةامت!الخثمر،حوليرلطونهاأغماشا

أ،فا-ا،شاأضساءاوترتديالأفا.-أسلاشاامعقميصابعضهم

بوقماسي.يسمونهجلبابوفوقهاطويلة

ال!صي!ضتأحبةيهوونكما.اشقصالسامويونيحب

طريقتخماأحمثمولبماالإنجليز.المنصرينمنتعلموهاالتي

عدديتراوحبفرثيلعبونهاإنخمإذأحبها،فيالخاصة

اللاعبينعدديبلغلينما،لاع!03و.عشرةل!تلاعبيها

شقط.لاعبا11العاديةالحربكيتلعبةفي

حةمثتوقهىالقشمر!قو!اكاالغربية!اموافيالمنازل!عفم

اللطيور.أ!دالىاماحهاالحواهـخسص

الطوائفوأهمنصارى-تقريبا-أسعاموليناكل

أتباعوهمالميثوديةوالأبىرشانيةاالقطرهذافيالنصرانية

أحساثوليك.اوارومان،الإنجليزيةأص!صيسةا

والمواطنون،الجيدةالطبيةالعنايةأمخربيةابسامواتتواشرو

فيهاتقدمحكوميةمستشفياتلهاالمراكزمعظماوأصحاء

المجانية.الصبيةاالخدمات

أ!سامويةااللغةقراءةنيستصعو!أصساموي!تاومعظكم

قراءةيستطيعونالمراطنيننصىمريقربزماشتالتخا.و

ليسولكنه،مجانيهناكوالتعليماحتابتها.والإنجليز!ةاطغةا

القرىمعظمفيالتدائيةمدارسالح!صمةفتحتاميا.إإ

منالدروسلعضوتقدم.أيضاأضانويةاالمدارسوبعض

العديدوهناك،الحكوميةالمدارسجميعشيأ!ذياعاخلال

ويوجد.التنصيريةالمدارسفيتعليمهميتلقودا!الأطفااص!

ويذهب.وطنيةوجامعةكليتادأيضاأحربيةابساموا

تعليمهم.ا!لامش!صماالخارجإلىيونأسساموا

بسببالغربيةسامواحزرت!صنت.والمظخالسع

نشطا،سافاىفيالبراكينأحدأ!يناولا،ثانيةبى!راناتثو

5091عاميبينماأصفترةافيلهثورادآخركادو

)صخوربالحممالجريرةمنجزءاغومماأم19وأ

المرجانية.بالشعبال!نإلىموجودةتزالمااشتياللاشا(

النحيلجوزأشجارالجزيرةلثمواطئعلىوتصطف!

الأحمراللونذاتا!مخريةاوترلتها.اششيقةالباسقة

لإنتاجتصلحولذاخصبةأحسواح!!،امنالقريبةأسداكن،ا

اخرلية.ا!عامواسحادم!%09مريقر!مايش!طولىالبولينيزيون

الأسرية.االأستحطةاحوا!احسامويةاالحياةكرختص
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ويصلحالأرضبداخلجذعه)نبات-والقلقاسالموز

الأمطارجرفتالداخليةالمناطقوفىوالكاكاو.(للأكل

منالقليلسوىهناكينمولاوأصبح،التربةالكثيفة

القممالاستوائيةالغاباتوتغطي.الغذائيةالمحاصيل

.الجزيرةولممطفيالبركانية

التجاريةالرياحأنغيرورطباستوائيوماخها

الحرأرةدرجةتزيدماونادرامعتدلأ.تجعلهالشرقيةالجنوبية

.م425عنتنخفضأو،م925على

فىالسنةفيسمأ8.بينماالأمطاركميةوتتراوح

الجنوبفيسم038منوأكثرالغربىالشماليالساحل

وهيوسبتمبر.مايوبينماإمتاعاالشهوروأكثر.الشرقى

أدنىإلىوالأمطارالحرارةدرجاتفيهاتنخفضالتيالفترة

معدلاتهما.

منيقربفما،الزراعةعلىالسكانيعتمدالاقتصاد.

أهمومن.ا-لمجالهذأفييعملونالموأطنينمن%07

يطلقألشوائيةوفاكهةالهندوجوزالموزالغذأئيةالمحاصيل

بتربيةالمواطنونويقوم.والقلقاسالخبزثمرةاسمعليها

الغذاء،أجلمنالأسماكوصيدوالدواجنالخنازير

الهندجوزالبوالكوبرأوالكاكاوالموزبعضويصدرون

(.المجفف

إذاجدامنخفضساموافيالسنويالدخلمتوسطإن

لهمليعستالسامويينمعظمأنغير،العالميةبالمعاييرقورن

ويشيدونغذاءهميوفرونلأنهبمللنقود،كبيرةحاجة

بانفسهم.ملابسهمويصنعونمنازلهم

ابيافىبالتجارةأوالحكومةفيالمواطنينبعضويعمل

منكثيرأالمواطنونويدير.التنصيريةالهيئاتمعأو

الصناعاتمنالقليلبهاالغربيةوساموا.التجاريةالأعمال

والمنتجاتالمصنعةوالأغذيةالسلعباستيرادتقوموهي

والولاياتواليابانوبريطانياوأستراليانيوزيلندامنالنفطة

وألمانيا.المتحدة

وتقوم،الطرقمنشبكةبينهاتربطالقرىومعظم

و!طوءلافير.!نم!ظمةبرح!تالصغيرةالمراكب

تقومالبولينيزيةالجويةالخطوطالمسماةالسامويةالطيران

وترلمسو.وفيجيوتونجاالأمريكيةسامواإلىبرحلات

الوحيد.الميناءابيافيالمحيطاتعابرةالسفن

مشة00027منذساموافيالناسعاش.تاريخيةنبذة

اليومتعرفالتيالبلادمنإليهاقدمواوربما،الأقلعلى

جاءواالذينالغزأةبطردالسامويونقاملقدوفانواتو.بفيجي

بهمخاصةدولةتكوينفيبدأواثمومنتونجا،جزرمن

العديدالجزيرةحكموتولى.مضتسنةألفمنذذلكوكان

وحدتالتيالمرأةسلاماسيناجاءتأنإلىالزعماء،من

.الميلاديعشر3!اسمادالقرنفىذلكوكان،الجزيرةربوع

موجزةحقائق

بيا.آ:صمةالعا

والإنجليزية.الساموية:الرسميةاللغات

منكل!غر!-شرق:المسافاتأبعد،2كم831.2:اللساحة

فيكم43وابولوفيكم42جنوب-شمال،كم76الجزيرتين

منيقربماالحزيرتيرلمجموعالساحليالخططولويبلغ.سافاي

كم.37"

ماارتفاعهيبلغحي!سافاى(،)فىسيليسيليجبلالاعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوىوالأدنىأملم858منيقرب

000.061أم691عاملتقديراتوفقاالسكادعدديبلغالسكاد:

السكانتوريع2./كمنسمة06بالس!طنيةالكثافةوتقدرنسمة

بابمددأم819عاملتعدادووفقا.بالمدن2%وأبالري!لم71

هيم2".العامالسكانوتقديرات.نسمة156)934السكان

لسمة.)163.""

الهد.وجوزوالكاكاوالموز:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

توجداليسارجهةمنالأع!الجانبوعلىحمراءأرضيةله:العلم

تموقد.الجنوبيالصليبلكوكبةترمزوهىبيضاءبحومخمص

.أم629عامفيالعلمهذااتخاذ

ال!:،الصغرىالوحدةلمعرفةالتالا.هيالأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

أوروبيأولروجيفينجاكوبالهولنديالمكتشفويعد

عامفيالجزيرةهذهاكتشفالذيوهوسامواإلىيصل

منقليلعددسوىساموابزيارةيقملمأنهغير.ام722

عامسافا!ىفىتنصيريةهيئةأولتأسمستأنإلىالأوروبيين

بدأتحتىبالمنصرينالسامويونالتقىأنوما.أم083

ساموا.جزرفىبانتظامترسوالصيدوسفنالتجاريةاسمفن

مختلفةأجزاءحكمتاالحاكمةالأسرمنأسرتانهناك

ودارت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيساموامن

بالحكم.الانفرادفيمنهماكلرغبةبسبببينهماحروب

ألمجموعاتالمتحدةوالولاياتوبريطانياألمانياساندتولقد

نأعلىالثلاثالدولاتفقتام998عاموفي،المتناحرة

قامتولهذاالجزرالمتحدةوالولاياتألمانيامنكلتقتسم

.ام009عامفىالغربيةسامواعلىسيطرتهابفرضألمانيا

قاعدةمنووسعتالزراعيالإنتاجمنألمانياحسنتولقد

.ألاقتصاديالنشاط

نيوزيلندامنعسكريةقوةاحتلت،ام419عامفي

عصبةمنحتالأولىالعالميةالحربوبعد.الألمانيةساموا

الغربية.ساموأبحكمتفويضانيوزيلنداالأم

للبلاد،نيوزيلنداحكمبدايةمعالكوارثبدأتلقد

عامخلالالغربيةساموافيالإنفلونزأوباءتفشىحيث

عددخمسمنيقرب!اذلكجصاءمنوطت،أم189

القرنمنالعشرينياتفىيزدأدالسخطوبدأ.اسمكان

العشرين.
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حركةتسمىمنظمةإلىالسامويينبعضانضموقد

ح!سبموتعارضرالسامويةالتقاليدتناصروهي()الدليلماو

وبدا،أصسلميةاالمقاومةإلىماوحركةدعتوقدنيوزيلندا.

إلىتدعوهمالتيبالقوانينالالتزاميرفضونالمسامويون

عامحتىالمدفيالعصيانوواصلوا،الحكومةمعالتعاون

لبعضالنيوزيلنديونالمسؤولوناستجا!عندماأم369

مطالبهم.

سامواالمتحدةالأمجعلت،الثانيةالعالميةالحرببعد

نيوزيلسدامنوطلبتالدوليةالوصايةتحتإقليماأخربيةا

انتخابتمأم،579عاموفي.للامعتقلالالجزرإعداد

الأعضاءومميطرمرةلاولالتشريعيالمجلسأعضاء

باشرتأم569عاموفي.المجلمم!علىالسامويون

برئيسوزراءمجلسوشم!صلتعملهاالتنفيذيةالسلطهات

علىالمواطنوناقترعأم619عاموفي.سعامويوزراء

دولةالغربيةسامواأصمبحتقدرجديد.دممتوروضع

إلىوانضصت.أبم629ينايرمنالأولفيمستقلة

عامالمتحدةالاموإلىأم079عامالأمكومنولث

.أم769

.الهادئالمحيطجزرأيضا:انظر

في!ثيراذكرهايتردديونانيةجزيرةساصترلس

2.شم781إلىالجزيرةمساحةتصل.أجونانيةاالأمماطير

وإنتاجأسمياحةاتعتبر.نسمة2)871سكانهاويبلكدد

يعود.لاقتصادهاالأسا!ميةاالدعاماتوالفواكهالزيتون

.م.ق005عامإلىبهاوجدتالتيالاثارتارللعض

المجنحالنصرالمشهورالتمثالعلىأم863عامعثرولقد

.بالجزيرة

خلالباليابانللمحاربينوراثيةطبقةالساموراي

إلىفقطيشيرأصلاوالمصطلح.الإقطاعيةعهودها

الإقطاعيالنظامقدومبعدولكنه،الإمبراطوريالحرس

المحاربينذلكفيبماالعسكريةالطبقةلك!!يشيرصار

انظر:.والشوغنالدايمصساسممعليهملطلقالذين

الشوغن.

لينيربط.المجموعةهذهإلىاليابانيينمن%5وينتمي

الطاعةمبدأالإقطاعيومحيدهالسامورايمنالمحارب

الساموراييضعبوشيدو.يسمىالذيوالولاءالعمياء

عنويكفرونوالحياةالثروةمنأعلىمرتبةشيالشرف

انتحاروهوكيري-أ!اراابممارسةالشرفانتهاك

يتقلدونعادةوالساموراي.كيري-الهاراانظر:.احتفالي

يتدرج.رؤوسهمعلىحاصبغطاءويتميزونمميفين

نصيبهوأمملالختلفةالعسكريةالمراتبفيالساموراي

تخلتأنبعدنفوذهمالسامورايفقدالأرز.منالمناسب

.أم871عامالإقطاعيالنظامعناليابان

الجودو.:أيضاانظر

.ساموريالتوري،ال!:.التوريساموري

ويفصلهاإيجةبحرداخلتقعيونانيةجزيرةساموس

ساموسجزيرةوتغطيتركيا.ساحلعنساموسرمضيق

اقتصاديعتمد.نسمة31لأ962ويسكنها2كم476

الغاباتومنتجاتالنبيذوصناعةالسياحةعلىالجزيرة

ساموسكانت.العاصمةهوفاثيوميناء.والعنبوالتبغ

الدولةمنجزءاصارتثمالقديمةأجونانامنجزءا

حينأم139عاموحتىعشرالخامسالقرنمنذأحثمانيةا

الثانية.البلقانحرببعدبهاالمطالبةاليونانأعادت

الذينالهنودأوائلمنام(.556-أء09)ساموست

بالولاياتبليموثبمستعمرةالزائرينالمستوطنينصادقوا

أولأنويبدوالبيماكويد.لهنودزعيماكان.المتحدة

صائديببعضالتقىحينماحدثقدبالإنجليزأسهاتصال

اللغةمنالقليلمنهمفتعلممينساحلعلىالأسماك

يفاجئساموممتصارأم،621مارسوفي.الإنجليزية

بإنجليزيةالشوارعفيبهممرحباببليموثالمستوطنين

مستوطنةقادةبينالتعارفبعدفيماحققوأسقد.ركيكة

عاموفى.بليموثلمنطقةالهنديوالزعيماماسوسويت

نوعهمنفعلأولأنهيعتقدبماساموستقامأم625

قامفلقد،المستوطنينإلىالهنديةالأرضملكيةبنقلوذلك

أحدإلىقبيلتهأراضيمنهكتارا8564ملكيةبنقل

.براونجونويدعىالمستوطبت

فياللغاتأقدممنالساميةاللغات.اللغات،السامية

الشماليةالسامية:مجموعاتثلاثإلىوتنقسم،العالم

)العبرية،الغربيةالشماليةالساميةو)الأكادية(الشرقية

)العربية،والجنوبيةالوسطىأسساميةواوالإيبلاوية(،الارامية

أسشائعةاالرئيسيةالساميةاطغاتواالإثيولية(.،الجنوبيةاللغات

اللغةوعاشت.والتجرية،والعبرية،الأمهرية،العربيةهياليوم

النصارىمجتمعاتمنقليلعددفيللمحادثةلغةالأرامية

مازالتالتيالسريانية)وكذلكأحراقواسوريافىالآشموريين

فهيذلك،عداوفيماسوريا(،مناطقلعضفيمستعملة

دينية.لأغراضأساساتستعمل

والبابليةبالأكاديةمكتوبةوثا!له!وجدتوقد

65بعدتمكللىمدينةوهيإبيلاإلى)نسبةوالإبلاوية

ذاتلمملكةعاصمةكانتحلبغربيجنوبكم

وهيالإممفينيةأو،المسماريةلالطريقةمكتوبة(حضارة
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تطورتوقد.إسفينشكلعلىرموزهللكتابةقديمنظام

مصدرمنالأخرىالساميةللغاتالهجائيةالحروف

الكتابيةالأنظمةإلىتدريجياتطورتولكنهامشترك

والعبرية.العربيةوهىاليومالمستعملةالختلفة

اللغة،،الاراميةبمالعربيةاللغةالألفباء،:أيضاانظر

.الساميون،اللغةوآدابها،العبرية،المسماريةالكتابة

بلادأططسكنتالشعوبمنمجموعةالساميون

إفريقياوشماليالعربط،الجزيرةوشبهالشاموبلادالرافدين

والإيبلاوي!توالبابليينوالاشوريينالسومريينمثلوألحبشة

والعبرانيين،والسريانوالاراميينوالفينيقيينوالكنعانيين

هذهقدمتوقدكلها.العربيةوالشعوب،والأنباط

بلادهاوكانت،الهجائيةألحروفللعالمالساميةالشعوب

والنصرأنيةاليهودية:الثلاثالسماويةللدياناتمهدا

)علمالأشروبولوج!ياعلماءبعضويعتقد،والإسلام

شبهفيمترحلةشعوباكانتالشعوبهذهأن(الإنسان

.مق0003سنةنحوالسومريونرحلثم،العربيةالجزيرة

مهدوهيحاليا()العراق،الرافدينبلادجنوبيإلى

سومر.انظر:السومريةالحضارة

الأولسعرجونلهمأسسالذينالأكاديونوينتمى

انتشرتوقدالساميينإلى.مق0023عامإمبراطورية

انتشرتنفسهالو!طوفي.الرافدينبلادكلفيثقافتهم

الدولمنعدداوأسستسوريافيالساميةالشعوب

نشركما،والفينيقيةوالكنعانيةالإيبلاويةوالمدنوالحواضر

فيأقاموهاالتيالمستعمراتفيالساميةثقافته!االفينيقيون

تونسفي"تقعقرطاجمثلالمتوسطالأبيضالبحرحوض

حاليا".

العداءاصطلاحاليومالعالميةالصهيونيةوتستخدم

وهو،اضطهادهمأواليهودكرأهيةإلىإشارةللسامية

أليهودأنكماساميينأليهودكلفليعي!مضللاصطلاح

السابقالساميةالشعوبمنشععبإلىينتمونالساميين

ذكرها.

شورآ

لباإ

للبا

للعاتا،ميةلساا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

كاديا!ةسرحون

اللعةوآدالها،العبرية

العر!

فينيقيا

لبشمن.ا؟د(لسكا)انابتسوا:نظرا.السان

-ام009)ديأنطوانإكسيوبري،+سان

فرنسا،فيالطرانأدبوضحعفرنسيطيارام(.449

هذهفيأم(.)439الصغيرالاميربروايتهاشتهرولعله

تجربتهعلىالكاتبناء،كوكبمنصغيرأميريطلعالقصة

سانأنوالواقع.الكواكببينالحكمةعنالبحثفي

الحياةمعنىعنهوبحثهعنيكتبكانإكسيوبري

مؤلفاتهمنكغيرهاالصغيرالأميرقصةوتعكس،والموت

الزيغأنواعلكافةومعارضتهالإنسانيةللقيمنظرتهالرئيسية

اللإنسانية.الروحفي

.ليونفيإكسيوبريسانولد

فيتقعمحليةحكوميةمقاطعةألبا!سان

البانزسانمدينةمناسمهاوأخذتبإنجلترا،هيرتفوردشاير

004.122سكانهاعددويبلغوسطها.فيتقعالتي

سانمدينةوتقع.هاربندنمدينةالمقاطعةوتضم.نسمة

منويبقىفيريولاميم.الرومانيةالمدينةموقععلىألبانز

بالفسيفساء.مرصوفوسطح،مدرجفيريولاميممدينة

ألبانزسانمدينةكاتدرائيةأوفا،ا!سممىمرسياملكأنشأ

صوبمنمعركتاندارتوقد.ديرالتكونم797عام

مأ455عاميفيألبانزسانمدينةفيالوردتين

.ام46و.

شقأندرياسسانصدع.صدعأئدرياس،سان

المتهالكالأرضحزامعليهيدلالأرضقشرةفىطويل

الساحلمنكم079منأكثرالصدعيمتد.بكاليفورنيا

منالشرقىالجنوبىالجزءإلىبكاليفورنياالغربىالشمالي

المكسيك.جمعالحدودمنبالقربالولاية

القشرةفإن،القاريةالكتلتكتونيةلن!يةووففا

التىالصلبةالطبقاتمنعددمنتتكونللأرضالخارجية

عشرالخمسةفترةخلال.وبطئةمستمرةحركةفيتكون

بينحيزأأندرياسسانصدعكون،الماضيةسنةمليون

كاليفورنيامعظميشملالأرضقشرةفيشقأندرياس!انصدع

امتدادعلىالقشرةفيمفاجئةتحركاتتتسب.المتحدةبالولايات

هائلة.رلازلإحداثفيالصدع



أنطونيوسان52

واضحسطحيعمدع

الجزءهدافىرؤشكهيمكى

سانصدعص

هذايمتدألدرياس.

سهولطولعلىالصدع

سانبيرويقعكاريزو،

أبيسبولويس

فيوبيكرسفيلد

بالولاياتكاليفورليا

الأمريكية.المتحدة

هذهوخلالأمريكا،شمالوقشرةالهادئالمحيطقشرة

الهادئالمحيطقشرةبقيةمعكاليفورنياساحلتحركالفترة

أمريكامنالغربيالشمالاتجاهفيكم003مسافة

صدعطولعلىالحركةمستوىمتوسطيتراوح.الشمالية

نإسنويا.سم6و5بينالحاضرالوقتفيأندرياسسان

توتراتنتجأندرياسسانصدعامتدادعلىالصفائححركة

امتدادوعلى.الحدوديةالصفيحةمنالقريبةالصخورعلى

زلازلشكلعلىلهمتنفساالتوترهذايجدالصدعأجزاء

امتدادوعلىلكنه.ضئيلةأضراراتحدثمتواترةصغيرة

موقعهافىتغلقالصفائحفإن،الصدعمنأخرىأجزأء

يحدثلاخرحينومن،عديدةلسنواتالتوترويترأكم

علىسريعةحركةتسببتام،857عامفىكبيرا.زلزالا

فيترانسفيرسجبالبسلسلةأندرياسسانصدعطول

،ام609عاموفيكاليفورنيا.بجنوبخطيرزلزال

زلزالنئكلنهاالصدعأجزاءامتدادعلىحركةحدثت

تكررتأم،989عاموفيفرانسيسكو.بسانهائل

وبسببآخر.هائلزلزالفيوتسببتأخرىمرةالحركة

ينتجأنويحتملالمنطقتينإغلاقتمفقد،التصدعهذا

.السنواتمنمئاتعدةكلمرةهائلزلزالعنهما

علم.الصخور،تشكل،الزلازلأيضا:انظر

سكانهاعددتكساسولايةنيمدينةأئطوفيوسان

التاريخيةالمدنأهممنوهي.نسمة3393529

أسبانياسيطرةمنتاريخهاعبرانتقلت.المتحدةبالولايات

تكساسجمهوريةنطاقفيصارتثمالمكسيكإلى

لذصى!ىليداألامومدينةاسمعليهايطلق.المستقلة

وتعتبر.ام836عامحدثتالتيالشهيرةألامومعركة

الرئيسيةوالتجاريةالثقافيةالمرأكزمنأنطونيوسانمدينة

أكبرنطاقهافىتقعكماالمتحدةالولاياتجنوبفي

مروجعلىالمدينةوتقع.الأمريكيةالسسكريةالقوأعد



35معبرابرنارد،سان

مسافةوتبعدتكساسولايةجنوببأواسطالبراري

المكسيكية.الحدودشرقيشمالكم042

عامأنطونيوسانمدينةأوليفاروسأنطونيوالأبأنشأ

اختارتولقد.الموقعفيأسبانيةبعثةأنشأحينام871

مستوطنةلإقامةموقعاليكونالمكانهذاالأسبانيةالحكومة

تكساسشرقفيبعثاتهابينالطريقمنتصففي

بعضأطلقولقد.المكسيكبشمالالعسكريةومحطاتها

ساناسمالمبكرةالأسبانيةالتنصيريةالبعثاتأعضاء

منطقةتغطيأنطونيو.للقديسنسبةالمكانعلىأنطونيو

وسطفي2كم777إلىتصلمساحةأنطونيوسان

مجموعاتخصرالمنطقةفيتعيعث!بيكسار.مقاطعة

ألامومرتفعاتفيوذلكبعضهاعنمستقلةسكانية

وتيريلباركوأولموسهلوكاسلبالكونيسومرتفعات

2.كم6و545أنطونيوسانمدينةمنطقةتغصهيلز.

بالولاياتأنطونيوسانسكانمن%29منأكثرولد

أصولمننثممفهممنأكثروينحدرالأمريكيةالمتحدة

اللغتينيتحدثونالمدينةسكانومعظمأسبانيةأومكسيكية

السكانمنآخرىمجموعاتهناك.والأسبانيةالإنجليزية

وألمانيةوفرنسيةإنجليزيةأصولمنينحدرونمنتشمل

مجموعمن%7السودويكون.وبولنديةوإيطاليةوأيرلندية

الفقيرةالأحياءمنكبيرعددأنطونيوبسانيوجد.السكان

منالكثيريعي!حيثالوسطىالمنطقةغربفيخصوصا

النشاطاتؤنساهم.المكسيكيةالأصولذويالأمريكيين

اقتصادفيكبيربقدروالسياحةالصحيةوالرعايةالعسكرية

أنطونيو.سان

حواليأنطونيو!"نبمنطقةالعسكريةبالقواعديعمل

وسان.المدنيينمن35(000منهمموظف44).00

للجيشالرئيسىالمقرهوستونسامفورتموطنأنطونيو

جعلتلقد.الأمريكيةالمتحدةللولاياتالخامس

منأنطونيوبسانتوجدالتيوالبحثيةالطبيةالإمكانيات

الصحيةالرعايةمجالفيالقياديةالمراكزأحدالمدينة

لجنوبالطبيالمركزيحتوي.الغربيبالجنوبوالعلوم

مستشفىتشملالخدماتلتقديمقسما03علىتكساس

.تكساسبجامعةللصحةالعلميوالمركزأبحاثومراكز

هوممتونسامبفورتالعسكريالطبيبروكمركزويعتبر

العسكريةالجويةلاكلاندبقاعدةهولولفوردومستشفى

مركزيقومبالبلاد.الطبيةالعسكريةالمنشآتأهمضمن

البحوثبإجرأءأنطونيوبسانالغربيالجنوبيالبحوث

سانمدينةتعتبر.الصناعيةوالمؤسساتللحكومات

المتحدةالولاياتغربفيالعريقةالمدنمنأنطونيو

زائرملايين01والسياحةالمؤتمراتوتستقطبالأمريكية

عام.كل

المهمةالنشاطاتمنالجملةوتجارةالتجزئةتجارةتعتبر

رئيسيامعبراالمديخةوتعتبرأنطونيو.سانلاقتصادأيضا

وتصدربهاالمحيطةالزراعيةالمنطقةمنالزراعيةللمنتجات

المكسيك.إلىالصناعيةالمدينةمنتجاتمعظم

سانبمنطقةصناعيةمؤسسة0013حواليتوجد

للطائراتالختلفةالأجزاءمنتجاتهاوتشملأنطونيو

والسمادالطعامومنتجاتالإلكترونيةوالمنتجاتوالملابس

البترولومنتجاتالبترولحقولوآلاتالطبيةوالإمدادات

.الأخرىوالمنتجات

معبرانبرناردسانمعبرامعبرا.برئارد،سان

برناردسانيسميانالسويسريةالألبمرتفعاتعبرعاليان

المعبرينكلاالروماناستخدمالصغير.برناردوسانالكبير

علىويوجدالمعابر،هذهعلىاليومالطرقتمر.حربيةطرقا

افتتاحتمأم،649عامفي.للمسافرينمأوىمعبركل

بينويربط.كم6.5طولهويبلغللسياراتبرناردساننفق

.وسويسراإيطاليا

برناردسانعبريمضيطريقالكبير.برناردسان

يدواديارتفاعويصل.رونواديفيمارتنيعندالكبير

شمالإلىالطريقهذاينحدرثم،م2)946إلىأنترمونت

أعلىفيويقفأوستا.دوواديطريقعنإيطالياغربي

الرماديةالحجارةذوبرناردالقديسالممرهذافينقطة

القرنفيالنزلهذاببناءالمنثونيبرناردالقديعرقام.اللون

.الميلاديعشرالحادي

المأوىبإعدادالأوغسطينيونالرهبانيقوم

يقوم،القارسالشتاءفصلوفى.بالنزلللمسافرين

كثيرحياةبإنقاذلهمالتابعةبرناردسانوكلابالرهبان

يفتح،العاديةالشتاءأوقاتوفى.الطريقهذاعابريمن

العالمعنالنزليعزلحيثجزئياالمعبرإلىالطريق

إلىوالبريدالأطعمةتحملأنلابدوعندئذ،الخارجي

هؤلاءوأغلب،والإخوانالرهبانطريقعنالمعبرأعلى

ومتزلجينجبالومتسلقيمرشدينيعتبرونالرهبان

يزورونالصيففصلفيالمسافرينمنوكثير.ممتازين

نأينبغىولا.نزيل003منأكثريسعالذيالنزل

الحالاتفيإلاواحديوممنأكثرهناكالمسافريظل

الاضطرارية.

كم04بعدعلىيقعطريقالصغير.برناردسان

عامإلىنزلهتاريخويرجعالكبير.برناردسانغربجنوب

ويبعد.م22185ارتفاععلىبالمعبرالنزلويستقر،م629

التيبلانمونجنوبكمأ6حوالىالصغيربرناردسان

أوروبا.فىالقممأعلىمنواحدةتعد

.جبال،الألب:أيضاانظر
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علىتقع.بهندوراسالثانيةالمدينةسولاييدروسان

0.08372سكانهاعدديبلغ.كيميليكوننهرضفة

معوللتجارةالخاموالسكرالموزلتصنيعمركزوهي

صاعاتها:تشمل.والغربيةالشماليةالداخليةالأجزاء

أسشموعواومصائالصابونالس!ومعاصرالخمورصناعة

والسجائر.وال!حذية

تبعداننرنسيتانجزيرتالىوميكلونيييرسان

ماالجزيرتانتغطينيوفاوندلاند.جنوبكمأ6حوالي

000.6سكانهماوعدد2،كم422مساحتهمجموع

منم!صداستشاريمخلسيعينهكمحالهما.نسمة

41منالمكونالعموميالمجلسويدير.ال!قسامرؤصعاء

.الأخرىالمحليةالشئونوبعضالماليةالشؤونمنتخباعضوا

وحدةالمستقلةالصغيرةالحزروبعضالجزيرتانتشكل

.الدويلاتتفامنباسمافرنسافيعرفتسيامحية

يش!سلانكونهماحيثمنأهميتهماالجزيرتينولهات!ت

ألهماكما.أغرنسيةاالسمكصيدلعملياتقاعدة

بييروساد.الصيففصلشيالسياح!نتحرايجتذبان

المنطقة.فيمديمةأحجرباعتبارهاالعاصمةهي

ث!ا.أمء63عاممرةلأولالجزيرتينفرنسااحتلت

،أم481عامحتىإدارتهماعلىوإنجلترافرنعساتعاقبت

،أم569عامنهائيافرنساعليهمااممتوأتوعندما

الذاتى.الحكماحقالفرنسيةالحكومةمنحتهما

آخرحاسينتوسانمعركة.معركةجاسيدثو،سان

نهرمنلالقربنشبتت!سساسامشقلالحربمعارك

قاد.المتحدةبالولايات،بتكساسبايوبافلووجاسينتوسان

قواتأناسانتاديلوبيزأنطونيوالمكسيكيالجنرال

التكساسيونكانبيسما،جندي0021علىتزيدعسكرية

جنود.019عدده!الايتعدىهومشونمعامالجنرالبقيادة

فاجأواثمطويلةمسافةالتكساسيونتراجعالبدايةفي

أبريل21فيبقوتهمثقتهمافيالمبالغ!تالمكسي!صين

ولقد.فقطدقيقة18فيكاملاانتصاراوحققواام836

سانتاصاركماالمكسيكيالجي!جمئأفرادأسرأوقتلتم

التالي.اليومفيسجينانفسهأنا

جريحا.3و.قتلىتسعةالتكسامعي!تخسائركانت

قدمهكعبفيناريبطلقهومشونالجنرالأصيبولقد

هذهلذكرىتخليداتذكارينصبيوجد.المعركةخلاأ!

.هوستونمنبالقربالمعركة

اتفاقيةجرمانسانمعاهدة.معاهدة،جرمانسان

فيوالنمساالأولىالعالميةالحربفيالحليفةالقوىوقعتها

التوقيعتمالأولىالعالميةالحربانتهاءبعد.أم919سبتمبر

72قبلمنالن!ساقوىكسرتالتيالاتفاقيةهذهعلى

سميتالتيوالدولةرومانيا،كانت.ومشاركةحليفةدولة

أخرتااللتينالوحيدتينأررولتينابيوغوسلافيابعدفيما

اعترضت.الحليفةالدولبينمنالاتفاقهذاعلىالتوقيع

أعطيتالتيالمعاهدةضماناتعلىالدولتانهاتان

الدولتانتقتنعأنقبلأشهرعدةمضتحيثللأقليات

أ!ثيقة.اعلىبالتوقيع

أكتوبر17فيالمعاهدةعلىالنمساويالبرلمانوافق

61فيالتنفيذموضعالمعاهدةووضعت.أم919عام

وقعتالتيالمتحدةأ!لاياتاأقامت.أم029يوليو

معمنفصعلسلاماتفاق-قطعليهاتوافقول!االمعاهدة

.ام129أغسط!42فيأضمساا

نأيمكنالنمساأنعلىالمعاهدةمنالأولالجزءينص

،السلوكحسنمنكافيةفترةلعدالأمعصبةإلىتنضم

منالنمسامساحةالاتفاقيةمنالثانيالجزءيخفضلينما

وهكذافقط.2كم835.83إلى2كم008.792

ملايين.6إلىمليونا03منالس!صانعددانخفض

الأقلياتوسلامةاسشقلالالاتفاقيةمنبنودثمانيةوتضمن

وية.النمسا

منلكلكاملااستقلالاجرمانسانمعاهدةأعطت

التيوالدولةوالمجر،)السابقة(،وتشيكوسلوفاكيابولندا

الدولهذهواستطاعتبيوغوسلافيا.بعدفيماسميت

كانتالتيالأراضيبعضتستعيدأنإيطالياإلىبالإضافة

.الحربقبلأضمساامسيوةتحت

النمساويالجيشحجمالعسكريةالبنودقلصتكما

بإنتاجفقطواحدلمصنعويسمحجندي000.03إلى

إلىألمجري-النمساويالأسطولأكثرآلكما.الأسلحة

للحراسةقوارببأربعةالنمسااحتفظتحيثالحلفاء

فقط.

ألمانيابيناتحادأيقيامالمعاهدةبنودأهموتمخ

يفرضأنهتلرأمستطاع،ذلكمنوبالرغم.والنمسا

العالميةالحربألغت.أم389عامالنمسامعاتحادات

الاتفاقية.هذهأم(1459)939الثانية

جبليمعبرجوتارسانممر.صصتار،!ن

جنوبيفيالليبونتينيةالألبمرتفعاتفييقعمشهور

نهرايبدأ.البحيراتتحيطهالمستوىمنخفضوهوسويسرا.

الممرهذاويخترقالممر.هذامنبالقربوالرون،الراين

طريقالبحر،سطحمستوىفوقم411.2ارتفاععلى

فيوالصناعةبالزراعةالغفيألبووادييقعبينما،متعرج

الممر.هذاجنوبيإيطاليا
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الثالثالقرنفيمرةلأولالممرهذاالمسافروناستخدم

كانتالمبكرةالفترةتلكوخلال.تقريباالميلاديعشر

الثلاثالولاياتأولمثلتالتيالثلاثةالكانتوناترابطة

وفيالممر.لهذاالمداخلتحرسالأولىلسويسراالمكونة

المساعداتيقدمنزلإنشاءتم،الميلاديعشرالرابعالقرن

جوتار.سانمعبرعلىللمسافرين

عبرجوتهاردساننفقايمتدئفقا.جوتهارد،سان

للسياراتأحدهماسويسرا،جنوبىالألبمرتفعات

يسمىالذيالطريقنفقيعتبر.الحديديةللسككوالاخر

ذإ،العالمفيالعسياراتلطريقنفقأطولجوتهاردسان

طولهفيبلغالحديديةالسككنفقأماأكم،3.6طولهيبلغ

مأو002ارتفاععلىمتوازيينالنفقانيمضى.كم15

للمسافرينالنفقانهذانويكفلالبحر.سطحمستوىفودتى

زيوريخبينالطريقعلىالليبونتينيةالألبلجبالسهلاعبورا

السككنفقشيدايطاليا.شماليفيوميلانوسويسرا!في

اكتملبينماأم،882،أم872بينماالفترةفيالحديدية

.أم089عامالسياراتنفقتشييد

منظمةجونسانإسعاف.إسعا!جون،سان

أجزأءفيفروعولها،المجتمعصحةعلىالحفاظفيتساعد

الكاريبيالبحرومناطقأستراليافيها:بماالعالممنكثيرة

المتحدةوالمملكةوكينيا،وسنغافورةوالهندكونجوهونج

.وزمبابويالمتحدةوالولايات

هيئةباعتبارها،جونسانإسعافمنظمةوتقدم

الرعايةمنمختلفةأنواعاالناستعليمهدفها،تعليمية

وقوعحالاتفيالأوليةالإسعافاتتشملالتيالصحية

المنظمةتعملكماالفرد،وصحةالطفولةورعايةالحوادث

سانإسعاففرقةأماوالضعفاء.المرضىمساعدةعلى

مجالفيبنشاطيعملالذيالمنظمةجناحفهي،جون

الصحية.العنايةتقديم

وأغلب.تدريبهميتموشمباباونساءرجالأالفرقةوتضم

فيوالعونالأوليةالإسعافاتلتقديم؟المتطوعينمنهؤلاء

الفرقةهذهخدماتوتظل.للمجتمعالتمريضمجال

بتوفيرتقومكما،الطوارئأوقاتفيللدولةمتوافرة

الاجتماعيةوالأحداثالتعبئةمناسباتفيأكفاءمرافقين

الأحداثهذهلمثلالمنظمونمايقدموعادة.الأخرى

،للعجزةالدعمبتقديمالفرقةتقومكما.للفرقةتبرعات

وجواوبحرابراالرحلاتفىالمرضىوترافق،والمعاقين

.بالمستشفياتالعاملينوتدعم

سانلطريقةامتداداجونسانإسعافمنظمةتعتبر

الحاديالقرنفيإيطاليافيالرهبانأسسهاالتي،جون

العنايةيقدمونالأولونالأعضاءوكان.الميلاديعشر

بعدالطريقةانتشرتثم.القدسإلىالمسافرينللزوارالطبية

الملكأغلقأنإلىإنجلترافيوازدهرتأوروبا.فيذلك

السادسالقرنمنالثلاثينياتفيالرهباندورالثامنهنري

.الميلاديعشر

المتحدةالمملكةفيجونسانإسعافمنظمةانشئت

،أم887عامفيالفرقةأنشئتثم،أم877عام

الكومنولث.دولفيذلكبعدوانتشرت

أنهاكمامدنهاوأكبربورتوريكوعاصمةدحوانسان

السكانعدد.للجزيرةالرئيسيالميناءأيضا

جزيرةفيالمدينةمنالقديمالجزءيقع،نسمة984.434

المناطقوتقعبورتوريكو.منالشماليالساحلتواجه

الأجزاءهذهوتترابطالرئيسيةالجزيرةعلىالجديدةاسمكنية

.المياهفوقوطريقجسور4خلالمن

الحكومةبمؤسساتوالعملوالصناعاتالتجارةتعتبر

بعضتاريخيرجع.خوأنبسانالرئيسيةالنشاطاتمن

المدينةمنالقديمةالأجزاءحولوالجدرانالأسبانيةالحصون

الوطنيةالتاريخيةالمواقعوتغطيعاما،2ء.منأكثرإلى

علىتحتويهكتار53.91إلىتصلمساحةخوانبسان

مأ953عامموروقلعةبناءبدأولقد.الحصونمنالعديد

علىتقعوهيعشر،الثامنالقرنأواخرفيواكتملت

فىالمرافئأجملمنيعتبرالذيالخليجمدخلفيمنحدر

للدراساتمركزخوانبسانيوجد.الغربيةالهندجزر

طلابمساكنبهاتوجدكماوالكاريبيلبورتوريكوالعليا

جامعةمبانىتوجدالمجاورةالمنطقةوفيبورتوريكو،جامعة

عامفيلبورتوريكو.الموسيقيةالفنونومعهدالمقدسالقلب

خوانسانمدينةليونديبونسأتباعأنشأ1521

للمقاطعة.الأسبانيةللحكومةمقراواستخدمت

سكانهاعدديبلغبكاليفورنيامدينةدلدجوسان

بهاالمحيطةالمنطقةسكانوعدد،نسمة954011/1

وطيرانللبحريةرئيسيمركزوهي،نسمة6108294.2

المكسيك.معحدودهاعلىالمتحدةبالولاياتالفضاء

العالم،فيالعميقةالمياهمرافئأحسندييجوبسانتوجد

التيالسفندييجوسانخليجعلىيقعالذيالمرفأويخدم

البحريةسلاحوسفنالأسماكصيدوفرقبالمحيطتمر

بسانالطيرانصناعاتأصحابساعدولقد،الأمريكية

مهما.صناعيامركزاالمدينةجعلفىدييجو

نمؤاالألصرعالرئيسيةالمدنمندييجوسانمدينةتعتبر

لمماحلمدنامتدادعلىولاتكبرهاالمتحدةبالولايات

مدينةوتعتبر،أنجلوسلوسمدينةلحموىالهنديالمحيط
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حديقةويزورمهما،سياحئامركزاأيضادييجوسان

علىويطلقشخص،ملايين3منأكثرسنوئاحيواناتها

إنشاءتمكاليفورنيا.رأسمسقطاسمأحياناالمدينة

حصنأولاللأممبانالجنودبنىحينماام976عامالمدينة

الموقعالأسبانواختار.الموقععلىبكاليفورنياعسكري

المرفأ.جودةبسبب

جونييروالفرنسيسكانيالقسأسس!نفسهالعامفى

اسمالمستوطمةعلىأطلقولقدبالحصنالأولىالبعثةسيرا

ألكالا.ديدييجوسانهوأسبانىقديس

ذلكفيبما2أكم/020مساحةالمنطقةتغطي

مقاطعةمقعدالمدينةوتحتل.الداخليةالمياهمن2كمأ81

دييجو.سان

منطقةجعلهافيالمعتدلدليجوسانطقسساعد

فىالحرارةدرجةمتوسطيصل.العطلاتلقضاءمحبوبة

معظمتقع.الصيففىم21وإلىم13إلىالشتاء

علىدييجوبسانالراقيةوالمنتحعاتالسكنيةالمناطق

وساحللاجولاالمناطقهذهتشمل.الهادئالمحيطسواحل

من%09ويعتبر،الباسفيكوساحلالمحيطوساحلميشين

المتحدةبالولاياتالاصليينالمواليدمنالمدينةسكان

الأمري!جينالمكسيكيينمنومعظمهمالأسبانويشكل

حواليالسوديشكلكماالمدينةسكانمن%21حوالى

أصولمنمواطنونأيضادييجوسانفيويعيع!.9%

تسكن.وبرتغاليةوإيطاليةوألمانيةوصينيةوكنديةبريطانية

الجانبفيالأمريكيينالمكسيكيينمنكبيرةجماعات

فيالسودالسكانمعظمويعيعقدييجو،سانمنالجنوبي

منكبيرعددويس!شالشرقيةوالجنوبيةالشرقيةالأجزأء

منالمساكنغلاءلوما.بوينتمنطقةفيالبرتغاليين

المكسيكيينمعظمويعي!دييجوبسانالرئيسيةالمشاكل

مساكنفيالمسلحةالقواتوأفرادوالعسودالأمريكيين

ومتردية.مزدحمة

الإنفاقعلىكثيرادييجوساناقتصاديعتمد

دييجوسانمقاطعةعمالربعحواليويعمل،العسكري

سانبقاعدةيعملونهؤلاءومعظمالحكوميةالوكالاتفي

البحرية.لسلاحدييجو

علىتزيدالتيالصناعيةدييجوسانمنشآتتستخدم

صناعةتعتبر.المقاطعةعمالمن%أ5حوألي00022

الصناعاتأهممنوالعسكريةالتجاريةوالطائراتالسفن

الطيرانصناعاتفىالموظفينربعيعملدييجو.بسان

الإل!صرونيةالأجهزةالأخرىالرئيسيةالصناعاتوتنتج

السفن،وبناءالملحوتصنيعالبحارأعماقتصويروأجهزة

إنتاجفيالعالميالمستوىعلىالمقدمةفيالمقاطعةوتعتبر

92منأكثرالمدينةويزور(الفاكهةمن)نوعالأفوكادو

حديقةهوفيهاالسياحمايجذبوأهممشوياسائحمليون

ألكالاديدييجوسانوبعثةالقديمةوالمدينةالحيوانات

بالم!سسيك.وتيهوانا

مؤلفأم(.129-1)835كميلساس!،-سان

كرنفمالالموسيقيةمؤلفاتهأشهرمن.فرنسىمومسيقي

موسيقية.فرقةمعللبيانوآلتينمنام(،)886الجوانات

رقمأالتشيللوكونشيرتوالأخرىالكبيرةمؤلفاتهوتشمل

شمشونأوبراام(بم)4875رقمكونشيرتوام(،)873

السباعيالسلممنالمجازالمؤلفثمأم(،)877ودليلة

أم(.)088

صغرهمنذكان.باريسفىسانعرسانكميلولد

عدةيؤلفأنالخامسةسنفياستطاعحيثنابها،طفلا

البيانوعلىعازفاشهرتهاكتعسبثمالبيانو،علىمقطوعات

القوميةالجمعيةبتأسيسأم871عامقام.العاشرةسنفي

استطاعت.جديدةموسيقىتشجيعأجلم!للموسيقى

أمثالمشهورينلمؤلفينأعمالأتقدمأنبقيادتهالجمعيةهذه

وقيصر،فوريوغبريال،دانديوفنسنت،دوبوسيكلود

منكلعلىمقتدراعازفاسانسسانكانكما.فرانك

والأرغن.البيانو

بلغاريامؤتمر،،برلينان!:.معاهدةستيفالو،سان

التريمة.الروسيةالحروبتاريحية(بم)لبذة

وهىمدنهاوأكبرإدسدفادورعاصمةسلفادورسان

كم04بعدعلىتقعمهما.وثقافياتجاريامركزاتعتبر

452)461السكانعدد.الهادئالمحيطمنتقريبا

الموادتشملسملفادورلسانالرئيسيةالمنتجات

طرفوتربطهاوالنسيجع،الطعاموصناعةوالأثاثالكيميائية

الطريقأماإلسلفادور،منالأخرىبالأجزاءواسعةبرية

أمريكابمدنسلفادورسانيربطفإنهالأمريكيالبري

كماالمتحدةوالولاياتالمكسيكوبمدنالأخرىالوسطى

سانمدينةأنشئت.الاتصالخدماتالدولىمطارهايوفر

موقعهامنتقريباكم04بعدعلىأم525عامسلفادور

نأبعدالقديمموقعهامنالمدينةتحويلتمولقد،الحالى

فىببنائهاالسكانوقام،أم854عامزلزالحطمها

لزلزالأم869عامسلفادورسانتعرضت.الحاليموقعها

شسخص0001علىمايزيدمقتلإلىأدىآخركبير

ثمانينياتخلال.الممتلكاتمنالكثيردمارإلىبالإضافة

العسكريةالفرقبينالصراعاتتحولتالعشرينالقرن

ولقد.أهليةحربإلىإلسلفادورفيالثواروقوىالحكومية
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الريفيةبالمناطقانتشرالذيللعنفنتيجةالمواطنينآلاففر

سلفادور.ا.سابمدينةتحيطفقيرةأحياءوأقامواللبلاد

جزرالبهاما،:انظر.جزيرةسلفادور،سان

(.والمناخ)السطح

-0176)دوالكونت،سيمون.سان

روفروي.ديهنريكلودالأصلياسمهام(.825

الأولىطموحاتهمنكان.الفرنسيةالاشتراكيةمؤسس

مجتمعإيجادإىسعىحيث،الإنسانبوضعالارتقاء

مساوياأجراوشقاضىعملهفيهإنسانكليؤديجديد

حياتهفردكليبدأبل،الثروةيرثأنلأحدليس.لعمله

نظريتهترسيخعلىسيمونسانعمل.متساويةأسسعلى

فيكانتنتائجهأنغير،العلميةالأدلةمنأساسعلى

متماسكة.غيرالحقيقة

شبابهفترةفيذهبثم،باريسفيلمسيمونسانولد

يألهيكنلم.الأمريكمةالثورةفيوحاربأمريكا،إلى

بهاترحيبهمنبالرغمالفرنسيةالثورةفىفعالدور

-م481)8أوغسطسغودنز،+سان

تماثيل،أعمالهتشملمشهور،أمريكىنحاتم(.7091

بامشحداثغودنزسانقام.رمزيةوأشكالاوصوراشعبية

علىيقفعودنز.سانإبداعمنشيرمانتيكومسيهوليمللواءتمثمال

تماثيلبإبداعغودنزسانقام.نيويوركبمدينةالمركزيالميدانمدحل

.المتحدةالولاياتفيكثيرة

التعرضمنقللحيث،مبسططبيعيبأسلوبالنحتفن

.الموضوعخصائصأهمعنالتعبيرأجلمن،للتفاصيل

البرونزتمثالفيمتمثلاغودنزلساننجاحأو!كان

فراغوتديفيدالبحرلأمير،القوةعنالمعبرالبطولى

نصبثم.نيويوركبمدينةالمركزيالميدانفيام(881)

العموميةبوسطنتشريفاتفيام()798التذكاريشو

غودنزسانقام.الأهليةالحربفيالسوداءالفرقةلقائد

بميدانلنكولنلأبراهاموجالسةوأقفةتماثيلبابداع

علىويقفأم،709وام887بينالفترةفىشيكاغو

شيرمانتيكومسيهوليمللواءتمثالالمركزيالميدانمدخل

دبلنفيغودنزسانولدام(.009)الفرسظهرعلى

القوميةبالأكاديميةوتعلم.نيويوركفىنشأولكنهبأيرلندأ

باريسفيالجميلةالفنونمدرسةفيثم.نيويوركبمدينة

روما.وفي

كاليفورنياود!يةفيأمريكيةمدينةلمحرائسيسكوسان

رياديمركزوبهاأهميةالعالممدنأكثرمنواحدةتعد

الولاياتمستوىعلىوالصناعةوالمالالثقافةعالمفى

المعلقةفرانسيسكوسانمركباتإن.الأمريكيةالمتحدة

والتلال،الفاتنةتاونوتشاينا،الرنانةالأصواتذات

خاصا.سحراالمدينةعلىيضفيذلككل،الكثيرة

المفضلةأمريكامدينةبأنهاشهرةفرانسيسكوساناكتسبت

المدينةإلىويفد.المعتدلومناخهاالجميلةلمناظرهانسبة

سائح.ملالون3منأكثرسنويا

علىالكبرىالثلاثالمدنإحدىفرانسيسكوسان

ولا،الهادئالمحيطعلىالمطلالمتحدةالولاياتشاطئ

وسانأنجلوسلوسإلاالسكانعددكثرةفييفوقها

سكانهابينلأنالآسيويةالمدينةباسمتعرفوهىدييجو،

أصولمن002).00يبلغالالمميويينمنكبيراعددا

وكورية.وفلبينيةويابانيةصينية

وحولها.التلالمنمجموعةعلىفرانسيسكوسانبنيت

حيث،المدينةوسطفي.الأربعينعلىالتلالتلكعددويزيد

العالمشوارعأكثربعضتوجدهل،وراشمانهلنوبمنطقة

المركباتوتبدوأم51التلالتلكارتفاعيبلغانحدأرا.

حافتها.علىواقفةوكأنهاوهابطةصاعدةوهيالمعلقة

أكثروضعهافتجعل،بالمدينةالبراقةالزرقاءالمياهتحيط

خليجأما،المدينةمنالغربإلىالهادئالمحيطيقعجمالأ.

مضيقشمالهاوفيشرقها،إلىيقعفإنهفرانسيسكو،سان

فرانسيسكوسانبخليجالهادئالمحيطيصلكمأ،5طوله

الذهبية.البوابةالمضيقهذايسمى

المستوطنونأسسها.حافلتاريخفرانسيسكولسان

عامشسرقهاالذهبواكتشف،أم776عامالأسبان
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-و(الأماميةالمنطقة)أوكلاندحليح-فرانسيسكوسانحسرشيدمرالسيسكو.سانحليحعلىالحزءهذاجمقعفرانشسكو.سانمدينةوسط

.المجاورةالمجتمعاتمعالمديةلرلط(،المؤخرة)الدهبيةال!والة

خلالمهما،معدنيإمدادمركزالمدينةوصارت،أم848

التاسعالقرنأواخروفى.أم984عامفيالذهبطفرة

أجةالماللشؤونكعاصمةالمدينةازدهرتالميلاديعشر

وحريقزلزالدمرأم609عابموفي.الغربفيوالصناعية

تموقد.بسرعةبناءهااعادواأهلهالكنالمدينةمعظممروع

.أم49ءعامفرانسيسكوسانفيالمتحدةالأمهيئةإنشاء

الجزيرةشعبهطرفعلىفرأنسيسكولحمانتقع.المدينة

ذلكفيبما2كم334مساحةفوقوتنتعتمرالشمالي

سانمقاطعةمساحةكلوتشكلالماء،في2كم215

خليجعوفي،الهادئالمحيطفيالجزرمنعددافرانسيسكو

فيالجزرأشهروهيالكاترازجزيرةتقعفرانسيسكوسان

الفيدراليالسجنالجزيرةهذهفييوجدحيث،الخليج

عامإلىأم349عاممنالمجرمينلعتاةأعدالذيالمشهور

.السائحونيقصدهمكانفهواليومأما،أم639

مثاليا،فرانسيسكوسانمناخالناس!منكثيريعتبر

إلىتنخفضأو،م752إلىالحرارةدرجةترتفعمافنادرا

الغربيالجزءالضبابويغطيالصفر.تحتواحدةدرجة

أحياناالدافئةالرياحتجريعندمايتكونوالذي،المدينةمن

المدينةأجواءوتسود.الباردةالهادئالمحيطمياهسع!فوق

باسمتعرفوالضبابالدخانمنكس!لاخرآنمن

الدخاني.الفباب

أما.المدينةإدارةمركزشرقيشمالهلويمبوب

هل.نوبشرقيفتقع،التجاريةتشايناتاونمنطقة

نسمة000.03نحوالمزدحمةالمنطقةهذهفيويسكن

آسياخارجتعيع!صينيةجاليةأكبروهمصينيأصلمن

تشايناتاونفىأفينيو،جرانتمنجزءفيوتنتشر

الصينيالطرازمنومبانفاخرةومطاعممزخرفةحوانيت

الخلئوهوفرأنسيسكوسانميناءيحد.السقفمقلوب

قدرهاالخلئمساحةويغطي،العالمفىطبيعىمرفأأكبر

اسمهعريضشسارعالشاطئبمحاذاةيوجد2.كمأ0712

إمباركاديرو.

سانوسطمنالشمالىالجزءفيهلراشانيقع

العالمشوارعأكثريسمىمايشملحيثفرانسيسكو،

وينعطفلومباردشارعمنجزءهوالشارعوهذا.تعرجا

منه.محدودجزءفىحادةانعطافاتثمانية

يقعإمباركاديرومنالشمالىالطرفمربعوفي

يومفيكانالذيالضخمالمرسىالسمكصائديرصيف

أما.الزاهيةبألوانهاالأسماكصيدلألممطولمأوىالأياممن
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أطعمةتقدمالتيالكثيرةبمطاعمهالرصيففيشتهر،اليوم

بحرية.

جسرانالأخرىالخليحبأجزاءفرانسيسكوسانيربط

عبريمتدأوكلاند-فرانسيسكوسانجسرأحدهماعجيبان

فيصلالذهبيةالبوابةجسرأما.كمأ3وطولهالخليج

مسافةمنهالرئيسيالجزءويمتدالشماليةبضواحيهاالمدينة

العالم.فيدعامتينبينمسافةأطولوهذهكمأ!028

البيضمنفرانسيسكولممانسكانمن%55.السكان

فيكونون،الهادئالمحيطجزرمنوالوأفدونالآسيويونأما

اسمو*.منالبقيةوأغلبالسكانمن%03

كثيرةأصولإلىالبيضفرانسيسكوسانسكانينتمي

وأيرلنديوألمانيإنجليزيأصلمنالكبيرةالمجموعاتلكن

.مكسيكيونأمريكيونأيضاالبيضومن،وروسىوإيطالي

مجموعةأكبرفرانسيسكوسانفيالسوديكون

بدأتوقدنمسمةألف79نحوعددهميبلغإذ،عرقية

-أم)939الثانيةالعالميةالحربإبانتتزايدأعدادهم

عنبحثاالجنوبمنمنهمآلافنزحعندماأم(459

السفن.أحوا!ه!فيالعمل

صينيأصلمنألف82فرانسيسكوسانفىيعي!

جاءوقدالعدد،حيثمنالثانيةالعرقيةالمجموعةوهم

الذهبعلىالتهافتأيامالمناجمفيللعملمنهمالأوائل

.ام984عام

الولاياتمدنمنكغيرهافرانسيسكوسانتواجه

القذرةوالأحياءوالإجرامالفقر،مثل،مشكلاتالمتحدة

مسنونوبيضوسودآمسيويونالمدينةفقراء.المزدحمة

يتعلموالمأميونأغلبهم،الألممبانيةاللغةيتحدثونوأناس

علىالحالاتهذهمثلوتساعد.عملأييحسنونولا

المدينة.فيالجرائمانتشار

معالمناسبةالمنازلفرانسيسكوسانسكانبعضيجدلا

قليلةحديثةمساكنوفرتالمدنيالتجديدبرامجأن

فرانسيسكو،سانفقراءمنلكثير-ومنازلشققا-التكاليف

.المستوىدونمنازلفىيعيع!زالمابعضهملكن

منبعيدأمدمنذفرانسيسكوسانكانتالاقتصاد.

رئيسيمركزأيضاوهيالبلاد،فىالمهمةالماليةالمراكز

والسياحة.والصناعةللتجارة

المحيطشاطئموانئأكثرفرانسيسكوسانميناءكان

مطلعلكنعشر.التاسعالقرنفيوحركةازدحاماالهادئ

علىجديدةموانئوتطورظهورشمهدالعشرينالقرن

عنتستوردأوتصدر،البضابالتيحجمويبلغ.الخليج

.متريطنمليون5.2نحوفرانسيسكوسانميناءطريق

البضائعمنكميةأيةمنأقلهيشكبلا،الكميةوهذه

القريبة.الموانئمنأيعبرتمرالتي

عددخصرالتجزئةوتجارةالجملةتجارةتستوعب

فيالعمالهؤلاءمنكثيرويعملفرانسيسكو.سانعمال

إلىيأتونالذينالمسائحينعددويزيد.السياحةشركات

.العامفيمليونينعنفرانسيسكوسان

مصنع،ا07!0نحوفرانسيسكوسانفىيوجد

الصناعاتومن،الأطعمةصناعةهيالرئيعسيةوالصناعة

وتعد.المعدنيةوالصناعاتالملابسصناعةالأخرىالمهمة

.المتحدةالولاياتفيالنشرمراكزأكبرمنالمدينة

الصينيةالحالياتأكبرتسكنهاتاونتشاينا

آ!ميا.خارخ

الذهبيةالبوابةحديقة

الممتعة.اليالانية

الشايحديقةتشمل
الصيدبراكباشتهرالأسماكصائديمرفأ

البحرية.الأطعمةأنواعتقدمالتيومطاعمه



فرانسيسكوسان06

لشركاتإداريامركزاكذلكانسيسكوؤسانوتعتبر

رئاساتمقارمنهابالقربأوبها،ويوجدمختلفةصناعية

شركة.مائةمنأكثر

علىفرانسيسكوسانفيالمعلقةالتراممركباتتسير

هذاإن.الشارعتحتمتحركبسلكوتجرحديديةقضبان

خطوطثلاثةمنيتكون،التاريخيةالاثارمنيعدالنظام

كم.أ6وطوله

فيعاشبكثيرالأوروبيينمجيءقبل.تاريخيةنبذة

ينتشر.الكوستانونهنودالحاليةفرانسيسكلسانمنطقة

وأمح!!لأسابيعالهادئالمحيطساحلامتدادعلىالضباب

أجوابةااكتشافمنالأوروب!تمنعالذيهوالضبابهذا

فرانسيسكو.سانخليجلمدخلالذهبية

برابالسفرفرانسيسكوسانإلىالأوروبيونوصل

الذهباكتشفام،848عاموفي.ام976ىأمفي

هذاعنونتجساكرامنتو،الآنيسمىماقرب

،أم984عامفىالذهبعلىالتهافتالاكتشاف

عنالباحثينمنآلافاتقلالسفنمئاتوتزاحمت

الثراءطلابوتدافعفرانسيسكو.سانمرفأفىالذهب

محترقينالذهبمناجمنحوالعالمأنحاءجميعمن

فرانسيسكو.سان

مدنظوتكاليفورنيافيالذهبعمالإضراببعد

التعدين،مجالفىوازدهرتنشطتالغربفيأخرى

تلكبإمداديقومماليامركزافرانسيسكوسانوصارت

.المدن

تاريخفيكارثةأسوأفرانسيسكوبسانحلت

الساعةفىرهيبزلزالأصابهاحيث،المتحدةالود!يات

منعشرالتامنصباحمنعشرةالثالثةوالدقيقةالخامسة

آلافثلاثةالكارثةهذهفيمات.م6091عامأبريل

دمرحيث،منازلهمشخصألف025وفقدشخص،

وبلغألفا.28علىيزيدماالمبانىمنوتهدمالمدينةأغلب

دولارمليون005منأكثرالممتلكاتفىالخسائرمجموع

أمريكى.

عاموفى.بسرعةمدينتهروابناءالمدينةأهلأعاد

العالمىالباسفيكيبنمامعرضالمدينةأقامتأم19ء

القناةهذهوبافتتاخ.أم419عامبنماقناةبافتتاخاحتفالآ

دونفرانسيسكوسانإلىنيويوركمنتبحراسمفنصارت

كلفىالموانئأعمالل!ش.الجنوبيةأمري!صاحولتدورأن

التاسعالقرنمطلعفياتسعتوأوكلاندأنجلوسلوسمن

كمركزمكانتهافرانسيسكوسانفقدتولذلكعشر

واستمركاليفورنيافيوالشحنوالصخاعةللتجارةرئيسي

تضفيالتراممركبات

سانعلىسحرا

مركبةفرانسيمسكو.

شارععبرتمرمزدحمة

تحملوهيهايد،

راشاناعلىإلىالركال!

.أعلاه،هيل
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-موجزةحقائق

لسمة..959723:المدينة:السكان

نسمة.6783.06.1الفمواحي(:)معالحضريةالمنطقة

لماء.فى2كم215منها2كم334:المدينة:المساحة

2.كم.2873:الحضريةالمنطقة

2.كم2،،616:المدمجةالحفريةالمنطقة

.م51يوليووفيم01ينايرفيالحرارةدرجةمتوسط:اللناخ

سم.65(غيره،ذائبجليد)مطر،المسويالشساقطمتوسط

أربعالمدةودائرتها،فرانسيسكوسادلمدينةالعمدةمجلس:الحكم

أومجلسعضواعشرأحدمنالمكودومجلسهللعمدةسنوات

مراقبين.

عامواحدةمدينةلتصبحأجرائهادمجوتمأم776:التأسيس

.ام85"

بلغأنإلىمنتظمبشكلالازديادفيالسكانعدد

سانجسروافتتح.أم039عامفيم634ر493

عاموفي.ام369عامالخليجعبراوكلاند-فرانسيسكو

الذهبية.البوابةجسرافتتح،ام379

فيبالمدينةالشاملالخرابمشكلاتتزايدأدى

فيكبيرةمشروعاتظهورإلىالعشرينالقرنخمسينيات

فاخرةوشققحديثةمنازلبناءوتمالعشرينالقرنستينيات

ووسترنهنتربوينتفيالقذرةالضيقةالمساكنمحل

وسطفىقامتالتيالعاليةالمكاتبمبانىكونتأديشين.

وكانالخليجعلىمطلاخلائاأفقياخطافرانسيسكوسان

والتجاريالسكنيالمجمعطموحاالمشروعاتتلكأكثر

جيتواي.جولدنالمسمى

سبعينياتأثناءوازدهرتالمبانىإنشاءحركةاستمرت

،ام729عامبيراميدأمريكاترانسوافتتح،العشرينالقرن

منطقةفيالسريعالانتقالبنظامالعملبدأنفسهاالسنةفى

الخليج.عبرأنفاقخطام749عاموافتتح،الخليج

الحديثةالمبانيتصممأنالمدينةفيالتشييدأنظمةواقتضت

.الزلازلمقاومةمنتمكنهابطريقة

العشرينالقرنثمانينياتقبيلومثيرطويلنقاشثار

سرعةفيالمبانيإنشاءجدوىالنقالث!موضوعوكان

سحرتفسدالسحابناطحاتأنبعضهمرأى.وكثرة

ضروريالتشييدأنآخرونورأىجمالها،وتسلبهاالمدينة

مأ859عاموفيالاقتصاد.ويقويالعملفرصيزيدلأنه

القانونحددالمدينةوسطخطةاسمهمحليقانونوضع

ودعاالقائمةالمبانىعلىوأبقىالمستقبلتشييداتحجم

.الازدحاملتخفيفواسعةفضاءمساحاتلإيجاد

زلزالحدثأم989عامأكتوبرمنعشرالسابعوفى

أصاب.ام609عامزلزالمنأقوىيكنلمولكنهقوي

بعضوحطمحولهاومافرانسيسكوسانالزلزالهذا

وسلمهائلا،تحطماالقديمةالمناطقخصوصاأجزائها

لمقاومةالمصممةالجديدةالمناطقلاسيماالاخر،البعض

عشرةومات.الفظيعالتحطيممن،الأرضيةالهزات

العددهذامنأكثرماتبينماالزلزالهذابسببأشخاص

وسقططريقمنالعلويالجزءانهارعندماأوكلاندفي

الأسفل.الجزءفوق

مركبة،الذهبيةالبوابةجسرألكاتراز،أيضا:انظر

.الترام

فرانسيسكوسانمؤتمرمؤتمر.!رائسيسكو،سان

فرانسيسكوبسانالمتحدةالأممنوفودفيهالتقتاجتماع

القدرةلهاعالميةمنظمةلإنشاءام459أبريل25في

ممثلوفشرع،أخرىكونيةحربدونللحيلولةالكافية

صياغةفيالثانيةالعالميةالحربفيانتصرتالتيالشعوب

للتعاونمشتركةأرضيةمجهزينالمتحدةللأمميثاق

السلم.زمنفيالمستقبلى

ميثاقصياغةإلىالمؤتمرتوصلالعملمنشهرينبعد

.ام459يونيو26فيالوفودعليهووقعتالمتحدةللأم

المنصوصبتعهداتهاالإيفاءعلىدولةكلوافقتولقد

النشاطاتفيوالتعاونسلمياالنزاعاتلحلبالإعلانعليها

الاقتصاديةالمشكلاتحلفىوالمساعدةالأمنية

العالمية.والاجتماعية

.المتحدةالأمان!:

أزياءمصمم(.أم-)369إيف،لورانسان

فيتأثيراالأزياءمصمميأكثرأصبحربماشهير،فرنسى

عمرهكانعندما،ام579عامفي.العشرينالقرنأواخر

الأزياءبيتفيللمصممينرئيساتعيينهتمعافا،12

باريس.فيديورالشهير

للخطوطالرائعبالحسلورانسانتصميماتاتسمت

فيعديدةابتكاراتوحقق،النادرةوالحرفيةالألوانوعمق

والروخللارتداءوالصلاحيةالراحةمميزاتلتطويرسعيه

فيالناسيرتديهاالتيالأزياءبهاتتسمالتيبالحيويةالمفعمة

رفيعة.موضةلتصبح،اليوميةحياتهم

،ام589عاموفيبالجزائر.وهرانفيلورانسانولد

للأزياء،ديوربيتفىعملهأثناء،الشابالمصممابتكر

منتدريجيايتسعلهضلاحزامفضفاثوبوهوالترابيز

.الثوبحافةإلىالأكتاف

الخاصالأزياءبيتأم619عامفىلورانسانافتتح

الأزياءتصميمعلىكبيرتأثيرلهكانوقد،باريسفيبه

كما.لهمعاصراخرأزياءبيتأيمنأكثرربماوترويجها

منمكونةللنساءسهرةسترة،ام669عامفيابتكر
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أحسهرةاسترةلتشبهتفصيلهاجرى،وجاكيتبنطال

محلأول،أم669عامفيوافتئأيضا.بالرجالالخاصة

عاموفي.الشماليةالضفةاسمتحتالجاهزةللملابسله

حثرأمنواحدةبعرضلورانسانقامأم،769

الأليقةلخاطتهاالتقديرالمجموعةحازت.شهرةمجموعاته

ملابستطويرفياعتمدهاالتيالزاهيةوللألوانوالمترفة

بالتصميمأيضاقامكما.رفيعةموضةإلىالروسالفلاحين

للمسرخ.

يقعوتعدينزراعةمركزبوئوسيلويسسان

غربيشمالكهـا362لعدعلىالمكسيكوسط

.عددبوتوسيلويسسانولايةعاصمةوهى.المكسيك

لويسبسانتنتصبماتزال.نسمة948)238السكان

أسامةاوالمبانى،الأسبانيأضمطاذاتالكنائسبوتوسي

منال!صيريعملعشر.السابعالقرنإلىتعودالتيوالمنازل

المديسةوتعتبر،أسذهبواوالحديدالفضةمناجمفيالسكان

علىتقعوهي،والحديديةالجويةللمواصلاتمهمامركزا

فىتكساسبولايةباسوإيغلالمكسيكمدينتيبينالطريق

لصناعةمصنعابالمدينةالصناعةتشمل.المتحدةالولايات

والمدابغالنسيجعوصناعاتللدقيقومطاحنالطائرات

ومصائلصهرالمعادنوتنقيةللأثاتومصانعوالخمور

.المعادن

أم(.085-)1778ديخوزيه،مارتينسان

استقلالأجلمنالنضالقيادةفىأسهمأرجنتينيجنرال

الأرجنتين.أبطالأشهرويعدأسبانيا،مناللاتينيةأمري!سا

يسمىمكادمنبالقربيابيوبمنطقةمارتيتسانولد

إلىوالداهرجع.بالأرجنتينليبرسأ!سديباسماليوم

العمر.منالثامنةأوالسابعةفىكانحينمابأ!مبانياوطنهما

لالقواتوعملعسكرئاضابطامارتينسعانصارولقد

عنالدفافيأسهمعاما.22لمدةالأسعبانيةالمسلحة

فىبونابرتنابليونبقيادةالفرنسيةالقواتضدأسبانيا

إلىأم808منالفترة

مناستقالثمأم،181

النضالإلىوانضممنصبه

أجلمناللأرجنتيني

ما281عامفى.الاستقلال

بوينسفىالثوريونكلفه

عسكريةوحدةبقيادةأيريس

أعلنتأم681عاموفي

مارتينسانبقيادةالأرجنتين

مارتينسانديخوزيهأممبانيا.عناستقلالها

الوطنىالقائدبقوأتذلكبعدمارتينسانالتحق

جيشاقادأم781ينايروفيأوهيجنز،برناردوالتشيلي

وظهرالأنديز،بجبالم006.4ارتفاععلىكرفوق

21فيسانتياجومنلالقربجاكابومعركةفيالجيش

بشمالماييوفيثانيانصراالوطنيالجيشحققكمافبراير.

الانتصارهذاقادولقد،أم818أبريلفيتشيليوسط

تشيلي.لاستقلال

وأعلنبيروإلىجيشامارتينسادقادأم082عامفي

التاليالعامفىوالتقىأم821عامالبلاداستقلاا!

أمريكاتحريرنضالقادةمناخرقائدوهوبوليفار،بسيمون

علىالحصولمهمةلبوليفارمارتينسانتركولقد.الجنوبية

وطنهإلىعودتهبعدبيرو.باستقلالالرسميالاعتراف

أحزنهكما،العسياسيةالنزاعاتبسببالإحباطأصابه

سانذهبأم482عاموفي.أم823عامزوجتهموت

.هناكتوفيحيثأوروباإلىمارتين

ماركوسسانجامعةجامعلأ.،ماركوسسان

الجامعاتأقدممنوهيبيرو،عاصمةليمابمدينةتوجد

الملكأنشأهاليما.جامعةأيضاوتسمىاللاتينيةبأمريكا

عليهاوأشرف،أم551عامأسبانياملكالأولتشارلز

القرنينوخلال.أم571عامحتىدومينيكانيونرهبان

فيشهرتهاذاعتالميلاد!نعشروالثامنعشرالسالغ

القرنبدايةفيالجامعةأغلقت.والطبالقانونمجالي

عاموفى.أم861عامافتتاحهاوأعيدعشر،التاسع

الآنتقدموهي.الدولةتدعمهمعهداصارتأم874

والتعليموالاقتصادالأسنانطبفىدرا!يةفصولأ

والعلوموالصيدلةوالطبوالاداباللغاتوفقهوالصحافة

.لبيطرةوا

إيطاليا،بهاتحيطصغيرةأوروبيةدولةريدو!سان

تقوم.إيطالياشرقيشمالالواقعةأبناينجبالفيوتقع

فيهابماتيتانوجبلسفحعلىمارينوسانأجزاءمعظم

دولأصغرمنمارينوسانوتعدمدنها.وأكبرعاصمتها

2.كم61قدرهابمساحةالعالم

استقلتفقد،العالمعرفهاجمهوريةأقدممارينووسان

سانجمهوريةالرسميواسمها.الميلاديالرالغالقرنمنذ

المهيبة.مارينو

بمناظرالزواريتمتع.معروفسياحيمركزماريسولمسان

واحتفالاتها،وحلواها،المحصنةوأسوارها،الخلابةالبلد

الجميلة.البريديةبطوابعهاأيضاوتشتهر.البديعة

جمهورينظامذاتدولةمارينوسان.الحكمنظام

العامالمجلستدعىتشريعيةهيئةقوانينهاسنعلىتعمل
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"كرنساا3!وردولية
بر-المدحيخسحروصا--"اللحرسطحمسموىكووالاردعاع!

جحم!ور!لاسمممم،1حدلدلهلسك

صكدررمكهم-،طريق

كوميهعاصمة

ئالولةمدينة

الدوليةالحدودبفيمرحعاليستالخرلطةهده

!كاىلواثاكاكا،،

ئنللأ-!

؟كاءور3-تن

ئن:74!!لأتن!س!!ء

اكا-!3يرء*!1

/صالأ*يزصعينع،

رزء"!!زو.!"؟

كا7رر؟"!كاعجؤغ

ميل8

لمدةا!ستينالمجلحه!أعضاءالشعبوينتخب،الأعلى

لرئاسةأعصسائهمناثنينالمجلسوينتخب.سنواتخمس

أشهرستةلمدةالمهمةهذهبأداءيقومانحيث.الحكومة

ثلاثمنلأكثانتخابهماإعادةولايجوز،بالتبادل

عاتقهماعرثويقع.الحكمعياوعليهماويطلق،سنوأت

العشرةوالوزهـاءالحكموصيايشكلوزراء.عشرةتعيين

جميعاالعائلااتأربابيلتقيعامينوكل.الدولةمجلس

نأاعتادواكما،العامةالقضاياليناقشوامارينوسانفي

سانفيجةالسياسالأحزابوتشبه.عديدةقرونمنذيفعلوا

الأسماء،تحم!كماإيطاليا،فىالموجودةتلكمارينو

نفسها.

نسمةإ"لف23نحومارينوسانفىيقطن.السكان

حميمةصلةتربطهم،الكاثوليكالروممنمعظمهم

أعيادهممز،العا-يدويقترنإيطاليا،شمالىبس!طن

الأمة.تاريخفيمشرفةبأحداث

تتضمناليالسياحةبصناعةالسكانمعظميعمل

ويعمل.التذكاريةبئالهداياومحلاتوالمطاعمالفنادق

يرعىوا-تجبن.الجلودوصناعةالمحاجرفىمنهمقسم

العنبويزرعونوالأغنامالأبقارمارينيونالسانالمزارعون

والقمح.

تعرفينوأماسانسكانمنالعظمىالأغلبيةإن

تعليموبرخوبعلىالقانونينصحيق،والكتابةالقرأءة

عشرةوا!هـابعةالسادسةبينأعمارهمتتراوحالذينالأولاد

الطلبةيذإهبوالثمانويالابتدائيالتعليموبعد،المدارسفى

إيطالما.فيعليامدارسفيدراستهملمتابعة

منالحديثةالترفيهوسائلمارينبنالسانأررىوتتوافر

الألأزر.صضو!ورو!أرفوإذا!ةتلفاز

جبالمنوعرةمنطقةفيمارينوتةشان.السطح

جبالهاوأعلى.الأدرياتيكيالبحرقربالشرقيةأبناين

ويوجد.قممثلاثوله،مء57ارتفاعهيبلغحيثتيتانو،

العصورخلالبنيقديمبرجمنهاقمةكلأعلىفي

القممإحدىقربمارينوسانالعاصمةوتقع.الوسطى

بأقربالبلدتصلحديديةوسكةبريطرلقوهناك.الجبلية

طائراتتقوم،الصيفوخلال.رمينيوهىإيطاليةمدينة

رميني.وإلىمنالناسفتنقلبالخدمةمروحية

ومعدل.معتدلصيفيبمناخمارينوسانتتمتع

فأحيانأالشتويةالحرارةدرجاتأما.م452الحرارةدرجات

سنوياالأمطارهطولمعدلويبلغالصفر.مادونإلىتهبط

المناخأنبيد.وصخريةفقيرةمارينوسانوتربة.سم98

يزرعواأنللمزارعينتتيحالوفيرةوالأمطارالمعتدل

متنوعة.محاصيل

الرئيسيالمصدرالسياحةمهنةتشكلالاقتصاد.

مليونىعلىمايربوالبلديؤمحيثمارينو.سانفيللدخل

!شويا.المليونونصفزائر

المزارعمنتجاتوتتضمن.الزراعةهىالرئيسيةوالحرفة

والقمحوالكستناءوالشعيرالمدبوغةالجلودالرئيسية

إيطالياإلىالبلدتصدركما.والفواكهوالخضراوات

يستخرجانوهماالبناء؟فيالمستخدمينوالكلسالحجارة

سانفيالمصنعةالمنتجاتأما.القريبةالجبالمحاجرمن

موجزةحقائق

مارينو.سان:العاصمة

الإيطالية.:الرسميةاللغة

.2كم16:الم!احة

أوسانهرنقطةارتفاعأقل،م755تيتانوجبلارتفاعأعلى:الارتفاع

س!إلبحر.فوقم05،الشماليةالحدودعلى

السكانية:الكتافة،23،"".أم699عامالسكالىتقدير:السكان

/كم2نسمة393

وحعس!.ريفيون%ا.،المدينةفييعيشود%أ.السكاد:توزيع

عامالسكانتقديرات.سممة9419.1أم769عامإحصاء

نسمة.232"""م1002

القمح،البيذ،،الخضراوات،الفواكهالشعير،:الرئيسيةاللنتجات

الورليش.الآجر،،الأسجة،الجلديةالبضائع،الخزدالبناء،حجارة

الذيوالعلم.أفقيةوليضاءزرقاءبألوانضخصطأالعلم:العلم

يستحدمهالذيوالعلم.الوسطفينبالةشعارفيهالدولةتستحدمه

نبالة.شعارديهليسالشع!

،الصغرىالوحدةلصرفة.الإيطاليةالليرة:الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.:انظر
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أصغرمنمارينوسان

العاصمةتقع،العالمدول

تسمىوالتيالحميلة

إلىمارينو،سانأيضا

تيتالو،ححلعلى،اليمين

بحدارمحاطةوهي

ححري.

والاجروالبضائعوالجلودالسيراميكفتتضمنمارينو

والأنسجة.والورنيش

الأولماريخو،سانفيللاقتصادآخرانمصدرانوثمة

منسنويةمدفوعاتعلىوالثانيالطوابعبيععلىيعتمد

كبيرباستحسانالبريديةمارينوسانطوالعوتحظىإيطاليا.

أجةالإيطاالحكومةوتدفع.العالمفىالطوالغجمعهواةمن

الحقالامتيازاتهذهتتضمن.الامتيازاتبعضلقاءمبالغ

إيطاليةموانئمنالمشحونةمارينوسانبضائعإخضاعفى

المبوالتبغ.مناحتياجاتهابك!!وتزويدهاللضرائحط

تارلخيةنبذة

مسذتألسستقدأنهامارينوسانفيعليهالمتعارفمن

يدعىنصرانىحجارةقا!يدعلىالميلاديالثالثالقرن

هرباتيتانوجبلإلىفرأنبعد،باسمهالبلدسميتمارينو،

م885عاموبحلول.الرومانىالدينيالاضطهادمن

القرنحلوحين.مستقلةدينيةجماعةظهرتقدكانت

وخلال.تأسستقدالجمهوريةكانتالميلاديعشرالرالغ

جمهوريتهمعنمارينوسانمواطنودا!التاليينالقرنين

عاموفيوهجماتها.المجاورةالدولمؤامراتضد

المناطقعلىيسيطركانالذيالبابااعترف،أم631

البابواتعارضوقدرسميا.مارينوسانلاستقلالالمجاورة

السيطرةالإيطاليينالكرادلةبعضمحاولاتخلفوهالذين

الصغير.البلدهذاعلى

منجزءامارينوبسانالمحيطةالأراضىوأضحت

وقعت،التاليالعاموفي.م1861عامال!يطاليةالمملكة

عامتجديدهاوبعد.صداقةمعاهدةإيطاليامعمارينوسان

منذالبلدينبينالقائمةالعلاقةالمعاهدةحكمتأم877

خلالالحيادجانجطمارينوسانلزمتوقد.الوقتذلك

الفاشميينأنإلاام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

بريطانياقامت،ام449عاموفي.الحكومةعلىسيطروا

بالقنابل.مارينوسانبضرب



،ام579و4591عاميبينالممتدةالفترةوخلال

الأكثريةمقا-عدعلىوالاشتراكيينالشيوعيينتحالفحاز

الحزب-خظي،أم579عاموفى.الأعلىالعامالمجلسفي

البلدحكم1أمجلس،أصواتبمعظمالن!رانيالديمقراطي

عنأم9/79عامانتخاباتأسفرتوقدعاما.عشرينلمدة

اليسارمنوآخريرعوالاشتراكبنالشيوعبنتحالفانتصار

ماريئو.سا!:.انظرالحينذلكمنذالبلدوحكموأ

أكبروبهامارينوساندولةعاصمةطردئوسان

نسمة،9794الس!نعددبالبلاد.السكانيةالتجمعات

بهايحيط.الوسطىالقرونخلالالمديخةهذهازدهرت

منهابرجك!!،أبراجثلاثةبينالسورويربطحجريسور

رموزاالأبراجتعتبرتيتانو.جبلقممإحدىعلىيقف

يطلواانللناسويمكن،الوطنيعلمهاعلىوتظهرللبلاد،

البحرعلى!المحيطةالريفيةالأرأضيعلىالأبراجأعلىمن

مسافةعاىالشرقيالشمالإلىيقعالذي،الأدرياتى

كم.ا9

الألبمرتفكاتعلى،مشهورةمدينةموريتزسان

سطحفوقام0،84ارتفاععلىتقعسويسرا.بشرقي

علىوتقوم.قروبوندنولايةفيإنقادنواديعلىالبحر،

اقتصادي!!م.الجبالمنحدراتبن،صغيرةبحيرةطول

بجمالاحال!يستمتعحيث،السياحةعلىموريتزسان

وفنادقهاالساط!،،وشمسهاالنقيوهوائهابمالخلابالمنطقة

إمكاناتءنبهتتمتعماإلىبالإضافة،الراقيةومطاعمها

أنشطهاتشم!،.والإبداعالخلقعلىتساعدمتنوعة

والتسلق.،والسياحةوالإبحار،الجليد،علىالتزلجالمفضلة

موريتز،!انموقعفيمنشأةأقامواقدالرومانجنودكان

فيالسياحإليهيفدمكاناالمدينةأصبحتثم،.مق05نحو

وأم289الأعوامفيوكانت.الميلاديعشرالتاسعالقرن

مدينةسسكانيتحدث.الأوليمبيةللألعابمقراأم489

حوالييستخدهـ!الغةوهي،الرومانشيةموريتزسان

قروبوندزإ.ولايةأوديةفيفقطمواطن000،06

كماصدنها،وأكبركولمشاريكاعاصمةهورولسان

المحلية.أعةالز)لمنتجاتوسوقللبلادالتجاريالمركزأنها

المناطقرركانوعدد،نسمة446.412سكانهاعدديبين

بمنخفض2هوزدسانتقع.نسمة6ء0لأ...بهاالمحيطة

تعتبر.ربثاكوستانظر:ا.البلادواسطأمنبالقرب

والكب!يائيات،،المشروباتللبلادالرئيسيةالمنتجات

هوزيهسانمدينةويربط.النسيجوصناعة،المعلبوالطعام

خطأرثادئوالمحيطالكاريبيالبحرعلىالواقعةبالموانئ

56،جبالإلياسسانت

الكوكومطارهوزيهسانتستخدمكما،الحديديةللسكة

ولي.لدا

عامهوزيهسانمدينةالأسبانالممستوطنونأنشأ

القرنسبعينياتوأوائلالستينياتأواخروفي،أم751

فيالعشوائيالسكنبمناطقالحكومةاستبدلتالعشرين

التكلفة.منخفضةمبانى،المدينة

سكانهاعددكاليفورنيابولايةتقعمدينة!ريهنط

794.1و77ءالمحيطةالمنطقةوسكان،نسمة782)482

بالولاياتالرئيسيةالصناعيةالمدنإحدىهي.نسمة

تقع.الطائراتلصناعةالرئيسيةالمراكزأهموأحد،المتحدة

سانجنوبكم08بعدعلىكلاراسانتابمنخفض

منلهالمكملةوالأجهزةالحاسوبويعتبرفرانسيسكو.

أحياناويطلق.الإلكترونيةلصناعاتهاالرئيسيةالمنتجات

شمالمنتةالتيالمنطقةعلىسيليكانمنخفضاسم

وفرةبسببوذلكآكتو،بالووحتىهوزيهسانغرب

بالمنطقة.لهاالمكملةوالأجهزةالحاسوبأجهزة

فيتقعمحليةحكومةمقاطعةإدمولدربيريسالد

نسمة.98ر001سكانهاعددبإنجلترا.سفولكغرب

المقامفيزراعيةمنطقةبيريإدموندزسانتمنطقةتعتبر

وهافرهيل.،بيرقيإدموندزسانتمدينتيوتضم.الأول

الخفيفة.الصناعاتمنمختلفةأنواعالمدينتينمنوبكل

ومركزامهمةتجاريةمدينة،إدموندزبيريسانتمدينةتعتبر

أنجليا.فيسياحيا

سلسلةإلياسسانتجبال!جيال.إلداس،سات

تمتد.العالمفيارتفاغاالساحليةالمرتفعاتأكثرمنوعرة

.يوكونوأراضيلألاسكاالشرقيةالجنوبيةالحدودعبر

أقصىيبلغبينما،كم048تقريباالسلسلةطولويبلغ

وحزامالساحليةالسهولبالحشثناء،كمأ06لهااتساع

الساحل،منكم48مسافةعلىالدوليةوالحدود.السفح

تقعإلياسجبالسلسلةوبينفيروذروجبلإلياسجبلبين

لوجانجبلوهماالشماليةأمريكافيقمةورابعةثانية

م94857إلياسجبلثم،يوكونأراضيفيم159.5

هذهفىأخرىقمةعشرةاثنتاوهناكألاسكا.في

جبلثمفيروذر،وجبلفانكوفر،جبلمنها،السلسلة

المتحدةالولاياتفيأخرىقمةأيةمنأعلىوهوهبارد،

ألاسكا.نطاقخارج

،الاكتشافمنمزيداالسلسلةهذهوعورةوتمنع

تتكونألممماء.لاتحملالقممهذهمنكثيرانجدولذلك

التىالرهمموبيةوالصخورالبركانيةالصخورمنالجبالهذه

القديم.والعصرالوسيطالعصرإلىمجملهافيترجع
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الأنهاراتوجدحما،متفرقةأمطارالسلسلةعلىتسقط

أكبروهو-مالامشيناويفوقالجبالمنطقةطولعلىالجليدية

آيلاند.رودمنطقةمساحةحجمهفي-بهاجليدينهر

إقليماساح!تمكللىزراعيةمدينةألدرورسالت

سكانهاعدد.ودنديأدنبرةبينأسكتلندافيفايف

لأسكتلنداجامعةأقدمموطنوهي،نسمة66لم.أ.

القديم.الملكيالجولفونادي

كاتدرائيتهاافتتحتبماضيها.يذكركاكثيروبالمدينة

علىواضحادليلااليومأطلالهاوتقف.أم061عامفي

بالإضافةبأسكتلنداكاتدرائيةأكبرمايومفيكانتأنها

ناديويعتبر.حطاممنبقاياالانتبدوالتيالقلعةإلى

منواحداأم475عامأسسالذيالعريقالملكيالجوأسف

إدارتهمجلسأرسىوقدأ3،العافيالجولف!أنديةأشهر

اللعبة.هذهقوانينمنكثيرا

إقليم.،فايف؟الجولف:أيضاال!

أسسهادائمةمستوطمةأقدمأوعنهسطينسات

الم!صش!بإلشائهاهشام،المتحدةالولاياتفيالأوروبيون

سكانهاعدد.أم565عامأفيليزد.بدرومنينديزال!ممباني

شمالفيأوغسطينسانمنطقةتقع.نعسمة11/ء89

الأطلسي.المحيطمنلالقربفلوريداشرقي

فيمعروفةوالمدية،القديمالملكيالحول!،ديمقرأندروزسانتمدينة

منأكثرأوغسطينسانمنطقةأسبانياحكصت

جاناللأسبافيالمكتشفأنالمؤرخونويعتقد.عام002

عامأوغسطينلحمانمنطقةزارقددوليولىبونس

سانكانتعشر،السادسالقرنأواخرفي،أم513

أمريكافيالأسبانيةالعسكريةللقيادةمقراأوغسطين

البحريةقائد،دريكفرانسيسالسيرقاموقد.الشمالية

عاممنشآتهاوحرقالمدينةهذهبتخريبالبريطانية

الأ!مبانىالحكمتحتأوغسطينمنطقةكانت.أم586

ثم.البريطانيونعليهاسيطرعندما،ام763عامحتى

إلىام783عاممنالمنطقةواحتلتأسبانياعادت

أراضىمنجزءافلوريداأصبحتحيثام182

.المتحدةأ!ل!ياتا

القديمةمقاطعاتهابشوارعأوعسطينمنطقةوتعكس

الحافل،ماضيهاحقيقة،الأسبانيعمرانهاوبطابع،العتيقة

علىحفاظاالقديمةأبنيتهامنكثيرعلىالحفاظتموقد

المسماةالقلعةتزالفما،للمقاطعةالتاريخيةالناحية

ذأت-ماركوسسانقلعة-ماركوسساندوكاستيلو

فيالأسبانيونبناهاوالتى،الضخمةالرماديةالأحجار

في.المدينةأبنيةعلىتطغى-السائكلشرالقرن

سانمدينةصارتالتا!ععشرالقرنمنالثمانينيات

واليومومكانتها،شهرتهالهاسياحيةمنطقةأوغسطين

للجوأ!.مركراساعتارهاالعالمحمئأدحاء

(

؟-
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أكثرمنوموارد،،بهاالمتصلةوالأعمالالسياحةتعتبر

المدينة.أهلأنشطة

كانترواميا،مددكبرياتثانيةيطرسبرجسالت

نسمة.4لأ.000468سكانهاعددلينينغراد،تسمى

النيفانهرمصىبعندالمدينةتقع.الروسيةالموانئأهموأحد

موقعهاشما!؟.06العرضدائرةعلىخلئفنلندافى

أماالشتاء.فصلفيقصيرةالنهارساعاتيجعلالشمالى

لياليهاودكونتطولالنهارساعاتفإن،الصيففصلفى

يعمهافلايوليو،شهرمنتبدأأسابيعثلاثةلمدةبيخمماء

أبدا.الكاملالظلام

علىضططتالتىالمدنأولىبطرسبرجسانتكانت

عريضة(شوارذاتوهيروسيا،فيالغربيالطراز

المتاحف!شالعديدوبها،واسعةومتنزهاتعديدةوميادين

شعيدعشر،الثامنالقرنوفي.والمسارحوالتاريخيةالفنية

الشتويالقصصأجملهافخمةقصوراالقياصرةفيها

الهرميتاج.باسمحالياالمعروف

تاريخيةنبذة

مأ307!امالكبيرالأولبوسأنشأهاالمدينةهذه

والمعرفة!الثقافوتنقلأوروباعلىتطلنافذةلتكون

تخطيطها،فيرارزادوراالأوروبيونأدى.لبلادهالأوروبية

الثقافيهاومركمأد!مبراطوريةعاصمةالمدينةوأصعبحت

والاجتماعى.

تاريخأ-لىاثأهمفيبارزادورابطرسبرجسانتأدت

عامالأولنقولاضدفاشلةثورةبهاقامتروسيا.

الثوارمنمجموءةقامتأم،881عاموفيأم.825

الثاني.الإسكندرباغتيال

بقتلأضانينقولاجندقامأم،509عاممطلعوفي

أدتوقد.الشتويالقصرأماح!العزلالمتظاهرينمئات

عامثورةإلر،الدمويالاحدباسمعرفتالتيالمجزرة

.ام509

ونقلت،أم419عامبتروغرادإلىالمديخةاسمتغير

البلشفيةرةالثمنجاحبعدام189عامموسكوإلىالعاصمة

،ام349ا!عاوفي.لينينبرئاسةجديدةحكومةوتكوين

إحياءوذلك،لينينوفاةبعدلينينغرادإلىالمدينةاسمتغير

.لذكراه

الحربأثناءفيالألماليللحصارالمدينةتعرضتوقد

مليونهـوتمنوبالرغم.أعوامثلاثةلمدةالثانيةالعالمية

فإنهامنها،كبيرجزءوتحطيمجوعا،سكانهامنشخص

الألمانية.للجيوشتستسلملم

الشيوعيينقبضةضعفت،الثمانينياتنهايةوفي

المناهضونكعسبوقد.السوفييتيالاتحادعلىالحديدية

فيبو!حبرحسالتفيالرئيسيالشارعبهايكتظغفيرةجماهير

جالبيه.علىالتحاريةوالمحالالمطاعمتصطصكما،برو!سكتلافيسكي

وفي.المدينةعلىوسيطرواام099انتخاباتللشيوعية

سانتإلىجديدمنالمديخةاسمتغيرأم،199عام

.بطرسبرج

مركزبطرسبرجسانت.والتعليميةالثقافيةالحياة

مؤسسةأربعينمنأكثرالمدينةففي.مهموتعليميثقافي

وفيها.الروسيةالجامعاتأكبرمنجامعتهاوتعتبر،لعليمية

فيهوتخرجأم862عامتأسسالذيالمولمميقىمعهد

الهرميتاجمتحفويضم.الموسيقيينمشاهيرمنالعديد

الباروكوفنوالرومانيةالإغريقيةالتماثيلمنطيبةمجموعة

لوحاتيضمكما،النهضةعصروفنالإسلاميالفنومن

علىالروسيالمتحفويحتوي.الفرنسيينللانطباعيينعدة

الروسية.الفنونمنكبيرةمجموعة

نحوتنتجوكانتقديمةصناعيةمدينةبوممبرجسانت

)سابقا(.السوفييتيللاتحادالصناعيالإنتاحمن3%

مطلعفيفيهابدأتالتيالسفنصناعةفيرائدةوالمدينة

بهاالحديثةالصناعاتوأهم.الميلاديعشرالثامنالقرن

والمعداتالكيميائيةوالصناعاتالالاتصناعةهى

النسيج.وصناعةالكهربائية

21ويخدمهاممتازمرفأوبها،تجاريمركزوالمدينة

شبكةالمدينةوفي.الحديديةالسككخطوطمنخطا

العامة.المواصلاتمنممتازة
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-018)4.أوجستينشارلبوف،سانت

أطريقةالمؤيدينأكبرمنكان،فرنسيناقدم(.9861

علىكتاباتهتدل،الأدبيالنقدفىالذاتيةالسيرةامشخدام

العملجذورعنوالبحث،البشريةبالنفصاهتمامه

.وعصره،وأصدقائه،أسرتهوفي،الفنانذهنفي،الأدبي

الاستطلاعفىورغبة،رفيعبذوقبوفسانتيتمتع

ب!ضاباتهيغطيأنرقيقلطيفأسلوبفياستطاعلاتفتر،

منأكثرساهمقدولعله.والفنون،الادابمجالاتكل

الأدباعلىالاتحاهاتأثرتحديدفيآخرشخصأي

فيأدبيةصورفىمقالاتهنشرت.عصرهفيالفرنسي

(ام48)6معاعرةوصورأم(648-821)9السنوات

-)1853الاثنينأحاديثمنجزءاعشروخمسة

أحاديثمنمزيدمنأخرىأجزاءوعشرةأم(862

م(.8721-81)63الاثنين

النقديةلتارلإلحركةلامعامؤرخابوفسانتويعتبر

الفرنسيللأدبصورةكتابهويعدفرنسا،فيوالفكرية

للرومانسيةالفرنسيةللأصولمؤيدةدراسةام()828

أم(،086-0184)البورترويالحركةتاريخوكتابه

بعدفيماأصبحتطائفةوهىالبورترويالعنيتحدث

عشرالسابعالقرنحوالىودينيةأدبيةلحركاتمحورا

هوأم(086)الأدبيةوحلقتهشاتوبريانوكتابه،الميلادي

والمؤلف،الفرنسيالدولةرجلفيهيتناولنقديكتاب

القرنأوائلفىالأولىالإمبراطوريةإبانالأدبيةوحلقته

شبيهاوشيئاشعرابوفسانتكتب.الميلاديعشرالتاميع

أم(.)834الحواسمتعةسماهالذاتيةبالسيرة

كتيراوأمضيمير،سير-بولونيفىبوفلممانتولد

الادبية.والمجلاتللصحفالكتابةفيالعلميجهده!ن

الأمريكيةأيلاندزفيرجينانظر:.توماسسات

البريطانية.أيلاندزفيرجين(بم)الس!

برمودا.انظر:.جزيرة،جورجسانت

جزر.،بريبلوفانو:.جزيرة،جورجسات

والمركز،الرئيسيوالميناءالعاصمةصردجر!ت

عدديبلغ-الغربيةالهندجزرمنجزيرة-لجريناداالتجاري

الساحلعلىالمدينةهذهتقع.نسمة.0057سكانها

ويندواردز.جزرفيتقعالتىجرينادالجزيرةالغربيالجنوبي

جرينادا.:انظر

ممابالقربمستوطنةالفرنسيونأقامأم6ء.عامفى

إلىالمدينةانتقلتجورجز.سانتبمدينةاليوميسمى

سيطرةتمتام783عاموفي.أم507عامالحاليمقرها

سانتمدينةأصبحتثمجرينادا،جزيرةعلىبريطانيا

-يرةحصلتويندواردز.جزرلحكومةمركضاصرجض

مأ749فبرايرفىبريطانيامناستقلالهاعلىجرينادا

وتشكلجورجز.سانتمدينةعاصمتهاوأصبحت

المدينة.لهذهرئيسيادخلمصدراسمياحة

طريقةجونسانتجماعة.جماعةجون،سائت

.العذابمنالبشريةبتخليصتؤمن،طائفيةغيرنصرانية

والديانات،البشريةالأجناسلكافةالخدماتتقدم

هو:الطريقةلهذهالكاملوالاسما.ألاجتماعيةوالطقات

.القدسفيجونسانتلمستشفىالموقرةالطريقة

ملكةتمنحهتشريفاالجماعةهذهعضويةوتعتبر

هما:مؤسستيهتخلالمنالجماعةوتعملإنجلترا،

.جونلسانتالبصريوالمستشفى،جونسانتإسعاف

من025و...منجونالقديسإسعافيتكون

الإسعافاتإجراءعلىدربواالذينأجردونالمتطوعين

فيشخصمليونمنأكثرويعالجللجمهور.الأولية

فيدرولمماللجمهوريقدمكما.دولةأربعينمنأكثر

أما.الخدماتمنومايشابهها،الأوليةالإسعافات

لعلاجمركزفهوللبصرياتجونسانتمستشفى

هذاوينظم.طوعيةتبرعاتعلىيقوم،القدسفيالعيون

المناطقفيالناسلعلاجمتحركةوحداتالمستشفى

الأوسط.الشرقمنالنائية

كانتجماعةإلىجونسانتجماعةأصلويرجع

يوحنا.القديسفرسانتسمىالوسطىالقرونفينشطة

يوحنا.القديسفرسانانو:

بريطانيافيأسسستفقداليومالموجودةالجماعةأما

فيالمركزومقر.ام888عامصدرملكيمرسومبموجب

.لندن

جيم!أحدسانتقصرقصر.،جيمسسات

.المولشمالوستمنستر،فيلغميد،لندنفىالملكيةالقصور

القصرمناليومويبقىأصلهبنىقدالثامنهنريكان

القرنفيرنكريستوفرالمعماريقام.يسيرةأجزاءالأصلي

غيربالقصر،المهمةالإضافاتأغلببتصميمعشرالثامن

الثيودوري.بطابعهيحتفظلايزالالملكيالمصلىأن

عهدمنذالرئيسىالملكيالمقرجيمسسانتقصرظل

فضلتثم،ام837عامالرابعوليموفاةإلىآنالملكة

الملكيالمقروحولتالمجاور،بكنجهامقصرفكتورياالملكة

اليومجيمسسانتقصرويضم.ام837عامهناكإلى

والنعمة.،الرحمة:جناحين

جيمس.القدي!ىمحكمةأيضا:انظر



96والجرينادينفينسنتسانت

جزيرةفيدودةوالجرينادينفينسنتسانت

علىاد!اريبىالبحرفىتقع،الغربيةالهندجزرمن،صغرة

جزيرةالد(ولةهذهوتضمفنزويلا.شمالكم032بعد

تنتميالتيالصغيرةالجزرمنمائةمنيقربومافينسنت

ومستيككانوار،وبيكويافيها:بماالجرينادينسلسلةإلى

ويبلغ388.2.كمنحواليابسةمساحةجملةتبلغ.ويونيون

نسمة.00013/1نحوسكانهاعدد

عاماستؤلإلهاوالجرينادينفينسنتسانتنالت

عاممنذ؟البريطانيالحكمتحتظلتأنبعدام979

الساحلى!تقعالتيكنجستاونوعاصمتها.ام783

ووحدتهاافيهامدينةأكبروهىفينسنتلسانتالجنوبي

الكاريبي.شرقدولارهىالأساسيةالنقا-ية

فينسنتسانى!فيالحكمنظاميعتبر.الحكمنظام

.الأمكوصولثفعبعضووهى.دستورياملكياوالجرينادين

مجلسبمساشلدةالوزراءرئيسيقوم.الأمصمنولث:انظر

هيئةولةإلىاقوانينويجيز.الحكمشؤونبإدارةالوزراء

.شيوخوس!ةنائبا51منمكونةالمجلسأحاديةتشريعية

عنالشيوختعبنيتمبينما،النواببانتخابالشعبيقوم

طريقعنتعي!4يتمرمزيمنصبوهو.عامحاكمطريق

الفائز-السياء!يالحزبرئيسويشغل.البريطانيالملك

الوزرا:(.رئيسمنصب-البرلمانفيالمقاعدبأغلبية

،الجرينادينفينسنتسانتمواطنيأغلب.السكان

نسيونالفصجلبهمالذينالسود،الأفارقةأصلمن

من%04يعيشر،.الجزرهذهإلىالمستوطنونوالبريطانيون

العاصمة!ئينسفهممنأكثر،الحضريةالمناطقفيالسكان

المناطقفىالبقيةتعيشبينماوضواحيها،كنجستاون

الريفية.

الرسميةاللفة-الإنجليزيةاللغةالسكانأغلبيةيتحدث

هذامنوبالرغموالجرينادين.فينسنتسانتفي-للدولة

أغلب.الفرنىميةيتحدثونالمواطنينمنكبيراعددافإن

لها،نيةخرسطأوخشبيةمنازلفىيسكنونالمواطنين

علىعيسيالرخغذاؤهمويشتمل.الفلينرقائقمنأسقف

خبزمنخاءلىطبقإلىبالإضافةوالأرز،والأسماكالموز

.المشويوالسمكالغلال

بلادوالجريرضادينفينسنتسانت.وا!لناخالسطح

الما!ى،،يالبركانيةالانفجاراتمنتكونتجبلية

جبليعتبر،أراضيها.منكثيراالمداريةالحشاشوتغطي

الوفيمكاصالذيالنشطوبركانهساورفريري

المنطقة،شقمةأعلىفينسنتسانتجزيرةمنالشمالى

أكثرترتفعفقلماالحرارةأما،ام2342ارتفاعهيبلغحيث

هطولوحويترا.518منأكثرتنخفضأوم32من

الجنوبىالسا-لعلىسما05بينماالسنويالأمطار

فينسنتسانت

والجرينادين

البحرسطعفوق!مستوىا!طرصممةإ

طن!ه

ضممالمل

أمأ!32؟)

بلبر

فينسشثنث

نأرلوس!لأثنجسناو

لكارلبياليحرا%

إي!نرإليثلملو!بي!ويا--7!-

كافع،5

فينسنتساتت،!

والجرينادينمهس!ورك!جمتي
لم.بز*؟إلمحبط

3ب!كال!انالأطلسى

ءثجبملىال!ل!

!؟كالا!لأ،أم!

،لأكارو-يسى

رزلوئيو!!!أكم.

الواقعةالجبالعلىسم38وأفينسنتلسانتالشرقي

.الجزيرةوسط

والجرينادينفينسنتسانتاقتصاديعتمدالاقتصاد.

،المزارعفيالمواطنينأغلبيعملحيث،الزراعةعلى

الهند،وجوزالموز،:الرئيسيةالتصديرمحاصيلوتشمل

فىبللتواوا

للأروروت،المنتجةالمناطقأكبرمنالبلادهذهوتعد

صيديعتبربينما،نشوياتإلىجذورهتحولنباتوهو

عاصمتها،الكاريبيالبحربلادمنوالجرينادينفينسنتسانتجزر

(.الصورةفييبدو)كحاحميلمردأولهاكمجستاون



كرواسانت07

الاقتصاديةالأنشصهآمن،والسياحة،والصناعة،الأسماك

المنطقة.فيالثانوية

الأوائلالسكانهم،الأرواكهنود.تاريخيةنبذة

فينسنتسانتبعدفيماأصبحتالتيالمنطقةسكنواالذين

أمري!ساجنوبمنال!صاريبيونالهنودغزاهمثموالجرينادين،

والبريطانيونالكاريبيونظل.أم003عامنحو

عامحتىالجزرهذهعلىللاستيلاءلمجنازعونوالفرنسيون

!صاملا.امحتيلاءاشبريطانيونعليهااستولىحتىأم783

المستعبدينوالفرنسيونالبريطانيونجلبالتنازعفترةوفي

التاسعالقردوفيالجزر.هذهفيبالزراعةللعملإفريقيامن

العبيد.هؤلاح!تحريرتمعشر

فينسنتسانتحصلتالشمرينأغرناوخلاأط

نأإلىبريطانيا،منالامحتقلالمنمزيدعلىوالجرينادين

وفي.أم979عامأكتوبر27فيالكاملاستقلالهانالت

ثوريةحركةأصشرطةاقواتأخمدتأم979عامديسمبر

منبمزيدتطالبكانت،يونيونجزيرةفيلجماعةخفيفة

غزتأم839عاموفي.الجديدةالحكومةفيأسسلطةا

فينسنتسانتبمساعدة،الأمريكيةالمتحدةالولايات

جريناداجزيرة،الكاريبيةالدولوبعضوالجرينادين

شازأم،849عاموفي.الماركسيةبحكومتهاوأطاحت

فيالجديدالديمقراطيالحزبزعيمميشيلجيص!

أجةأضااالانتخاباتوفىللوزراء.رئيساوأصبحالانتخابات

جرينادا.انظر:.أخرىمرةانتخابهأعيد

.كنجستاون:أيضاانظر

الأمريكيةأيلاندزفيرجينانظر:كروا.سالت

البريطانية.أيلاندزفيرجين)السطح(بم

كيتسسانتانظر:وليميس.كريستو!رسالت

ونيفيس.

فيكليرسانتبحيرةتقعيحير؟.كلير،سالت

،بارككليرسانتماونتينكرادللبحيرةالجنوبيالطرف

تبلغلأستراليا.أضابعةاالجزيرةلتسمانيا،الوسوالهضبةفي

البحيرةهذهوتعتبرهكتارا.8512البحيرةمساحة

.الجزيرةفيالأنهارأكبر،ديروينتلنهرالمائىالمصدر

ثلاثةفيدروبهاخلالمنالغابةاختراقيستإإلحالابون

اتقاءقصيرةمسافاتعلىللإيواءأكواختتوافر.أيام

العواصفإلىالصيفحومنالمفاجئةالجويةللتغيرات

الثلجية.

الكاريبيالبحرفيبلدليديسوكيش!سات

تعرفالتيكيتسسانتجزيرةهماجزيرتينمنيت!ضن

الجزيرتانوتقع.نيفيسوجزيرةكريستوفرسانتبا!ما

بورتوريكو.منالشرقإلىكما031نحوبعدعلى

وتغطي2كم261القطرأ!ذاال!ظيةالمساحةتبلغ

نيفيسمساحةتبلغكما2،أكم68مساحةكيتسسانت

نحوونيفيسكيتسسانتمنكلسكانوعدد3.2!كم

سانتفىالسكانمن08%ويعيع!نسمة00044

كيتس.

عاممستقلةدولةونيفيسكيتمه!سانتأصبحت

عاممنذبريطانياعليهاتسيطركانتأنبعدأم839

عددالقطر،فيمدينةوأكبرالعاصمةوبامشيري.أم713

هيالأساسيةالعملةووحدة.نسمة41لأ72ءس!صانها

الكاريبى.شرقدولار

كيتسسانتفىالحكمنظاميقوم.الحكمنظام

منصب،العامفالحاكمممتوريةأولاالمل!صيةعلىنيفيسو

فيعضووالبلاد،المتحدةالمم!!ةملكيمثل،رمزي

البلادشؤونيدير.الأمكومنولثانو:.الامكومنوأث

حزبرئيسهوالوزراءورئيصوالوزراء.الوزراءرئيصر

منمكونوهوبالتشريغيضطلعالذيلالبرلمانالأغلبية

أعضاء9انتخابيتمعضوا.12بهواحدمجلس

يعينبينماعضوينالوزراءرئيسويعين،الشعببوساطة

واحدا.عضحواالمعارضةزعيم

وقدسوداءإفريقيةأصولمنالسكانينحدر.السكان

.الكبيرةالمزارعفيللعملرقيقاأسلافهماستجلابتم

ثلثنحوويعيشالرسميةاللغةهيالإنجليزيةواللغة

السواحل.امتدادعلىمنتشرةريفيةقرىشىالس!طن

اسمكرمزارعفيأوالصعيرةالمزارعشيمعظمهمويعمل

سانتفيباستيريمنها،حضريةمناطقعدةوتوجد

فياشئيسيالحضريالمركزوهيوتشارلستاونكيتمه!

نيفيس.

وأحجريةأوإسمنتيةمنازلفيالسكانيعيش

التعليموأنظمة،الخفيفةالملابسويرتدون،خشبية

ونيفيسكيتسسانت

صكاطرصمم!إ
البحرسطعمستوى!وقلارلعاع

المنتاو-لا.،؟:-مالد!ااحرر3

+تآبهشح!لم-رر!/ب
رو!!رو6كوس-*ءف

حامايكاس-يمحح!=لوبىبولايضير

ونيفيدكمكريممبتوفرسانتشس

-لأكو!مثلطححسس-ئ!*قيصا-"*-لأ؟*بمبرس

3-بخرز،-!!ثروللا

جميتسسانت

روصكرل!سنوفر()سانت

-+سديريع...م()297

*!"كما-

للتلدا!طارحولدن

حم!لاجرأشزبصيكاسل!و-

!!ل!ممتاور

طعىف؟،ئجز

ميلأ0أ.

إ



17طريق،البحريلورنسسانت

ونيفيس.كتصسانتفىرئيسىحضريومركزعاصمةباستيري

الماطقفيفيعيشونالباقورأما،ريفيةقرىفيالسكادثلثينحويعيش

الحضرية.

بقدرمتطورةالجزيرتينكلتافيوالثانويالابتدائي

مناسب.

حواليالجزيرقينبينالمسافةتبينوالمناح.السطح

فوقيرت!حانبركانيينلجبلينقمتانوالجزيرتانكم.23

اسممهيشسسانتيكونالذيوالجبل.الكاريبيالبحر

سطحمست!ىفوقأم،561وارتفاعهميسريماونت

سطحمىشوىفوقم859نيفيسقمةترتفعبينماالبحر

الخصبةلالسهومنضيقشريطالجزيرتينولكلتاالبحر،

علىالثواطئمنالعديدوتكونسواحلهما،امتدادعلى

الحرارةدرجةومتوسطالأسودالبركانيالرملمنالجزيرتين

.م52ءهو

علىوزمفيسكيتسسانتاقتصاديعتمدالاقتصاد.

فيصنيعهؤالسكرقصبزراعةفتتم.والسياحةالسكر

والأراضي.ا-كومةتملكهمصئثبيرفىكيتسسانت

تنتجهـكيرةمزارعإلىمقسمةنيفيعرفيالخصبة

البلادشواطئتجذب.والقطنوالفواكهالخضراوات

منالعديدالساطعةوشعمسهاالدافئومناخهاومناظرها

الناسورشتقلكيتسسانتفىدولىمطاروهناك.السياح

ونظرا.الص!يرةوالطائراتالمراكببوساطةالجزيرتينبين

الجزيرتينالشبابامنأعدادتغادرالبطالةنسبةلارتفاع

.أخرىأماكنفىللعمل

الهنودهمالجزيرتينسكنمنأول.تاريخيةنبذة

شاهدولقد،الكاريبيونالهنودوتلاهمالأرواك

أثناء،م3941عامفىالجزيرتينكولمبوسكريستوفر

بدأأم462عاموفيالجديد.للعالمالثانيةرحلته

منوأولكيتسسانتفيوفرنسييهتبريطانيينامشيطان

جلب.ام628عامالبريطانيونهمنيفيساستوطن

سانتإلىالإفريقيينالأرقاءالأوروبيونالمستوطنون

عاموفيالسكر.قصبمزأرعفييخدموالكىكيتس

نيفيسثم،كيتسسانتعلىإنجلترالحميطرتام713

مستعمرةكلهاوجعلتهاأنجويلاجزيرةإلىبالإضط!

عاموفى،ام679عامبإنجلتراوألحقت،واحدة

تمامامستقلةأصبحتثمذاتيا،استقلالآنالتأم،089

فازام،399عاموفي.ام839عامسبتمبر91في

فيالشعبيالعملحركةحزبزعيملمسيموندزكنيدي

للوزراء.وأصئرئيساالانتخابات

بالسكانالمأهودةغيرالجزرمنمجموعةكيلداساثت

كم64مسافةعلىالجزرتم!ذه.الأطلسيشسماليفى

آوترفىالشماليةيوستلجزيرةالشماليالطرفأقصىمن

منجزءاباعتبارهاالجزرهذهوتحكمأسكتلندا.هبرايد،

سانتجزيرةوتعد.الغربيةالجزرانظر:.الغربيةالجزر

عسكرية.قاعدةوبهاللطيور،ملاذاذاتهاحدفىكيلدا

أغنامتعيشحيث،الصغيرةصويجزيرةمنهامقربةوعلى

.الموفلون

سانتطريق.طريق،البحريلورنسسانت

المحيطيربطرئيسيتحاريمائيطريقالبحريلورنس

يشكل.الشماليةأمريكافيالعظمىبالبحيراتالأطلسيا

وعدةلورنصسانتنهرمنكلبوساطةالمائيالطريقهذا

يتضمنكما.والأهوسةالقنواتمنونظامبحيرات

أونتاريومنأجزاءتزودالتيالكهربائيةللطاقةمشروعا

.ونيويورك

مليون45حواليالبحريلورنسسانتطريقينقل

كندامنالحمولةمعظموتنقلسنوياالبضائعمنطن

الحمولةهذهتتألف.أوروبيةأقطارإلىالمتحدةوالولايات

والمعادنكالحبوب،معبأةغيرحمولةمنرئيسيبشكل

لنقلوسيلةأرخصالبحريالنقليعتبر.أخرىوخامات

الحديدخاماتوتشكل.البضائعهذهمنالكبيرةالكميات

وزنمن%ء.حوالي-معباةغيرحمولاتوهي-والقمح

المائيالطريقهذاعبرأخرىبضائعتنقلكما.الحمولة

مثلالصناعيةوالمنتجاتوالزيتالحجريكالفحم

والفولاذ.والحديدالسيارات
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هذابضائعمن65%حواليالكنديةالمسفنتنقل

منوغيرهاالمتحدةالولاياتسفنتنقلبينما.الطريق

البضائع.بقيةالدول

منسوبعنالأطلسيالمحيطمنسوبيختلف

منالسفنتمكنالقنواتأنغير،العظمىالبحيرات

والأهوسةالقنواتمعظموتقع.المائىالطريقعبرالإبحار

أونتاريو.وبحيرةمونتريالبينمالورنسسانتنهرعلى

أونتاريوبحيرتىتربطالتيويلاندقناةالبقيةوتشكل

.وميتشيجان

أعلىوهي،العظمىالبحيراتأقصىأونتاريو،وبحيرة

.م06بنحوالأطلسىالمحيطسطحمستوىمن

سانتطريقبناءوكنداالمتحدةالولاياتبدأت

.أم959عامبناؤهواكتملأم459عامالمائيلورنس

الطريق،هذامنبهاالخاصالجزءمنهمادولةكلأنشأت

فىمهمادوراالمائىالطريقهذاويؤدي.بتشغيلهوتقوم

البلدين.هذيناقتصاديات

المائيالطريقنظام

منكم725حوالىالمائيلورنسسانتطريقيمتد

هذاويخدم.مونتريالإلىإيريلبحيرةالشرقيالوف

إلىالشرقمنتشملالتىالرئيسيةالكنديةالموأنئالطريق

ثندر.وخليجوهاملتونوتورونتومونتريالمنكلا،الغرب

الطريقهذايخدمهاالتيالرئيسيةالأمريكيةالموانئبينومن

وشي!صاغو.ودترويتبفلو،المائي

أ!رنسسانتطريقهيئةتديرها.والأهوسةالقنوات

المائىلورنسسانتطريقتطويرومؤسسةكندافىالمائي

الكنديةالوكالةفتدير.مشتركبشكلالمتحدةالولاياتفى

منتمحمسةهويسا.13والقنواتمنكم98حوافي

تؤأفبينماأونتاريو،وبحيرةمونتريالبينماالأهوسةهذه

كمأ6حوالىالأمريكيةالوكالةتديرويلاند.قناةالبقية

مديشىقرباثنينهويسينإلىبالإضافة،القنواتمن

المفروضةالرسوممعاالوكالتانوتقدر.ونيويوركمسينا

ولام06عنالقسواتجمبععرضيقللا.السفنعلى

م42فهيالهويسابعادأماأمتار.ثمانيةعنعمقهايقل

3ءإلىالسفينةتحتاجعمقا.م9وطولأم233وعرضا

مفتوحاالمائيالممرويكونالواحد.الهويسلاجتيازدقيقة

السفيسةتحتاجديسمبر.وحتىأبريلمطلعمنالملاحةأمام

مسافةكللقطعونصفيومإلىالجيدةالجويةالأحوالفى

تؤخرالشديدةوالرياحالضبابأنغير.المائىالطريق

غالباويلاندقناةفإن،أسذلكبالإضافةأحيانا.السفنحركة

المتزايدةالأعدادلاممتيعابتصمململأنهاالسفنتؤخرما

المائي.الويقهذاتستخدمالتيالسفنمن

ساندرزموزي!سديقع.الكهرومائيةالقدرةمشروع

امتدادعلىنيويوركوومسيناوأونتاريوكورنوولبينما

أونتاريومنأجزاءالسديزود.المائىلورنسسانتطريق

الطاقةمنواطكيلو000.006.1بحوالىونيويورك

فيالكهربائيةالطاقةهيئةمنكلويدير،الكهربائية

بشكلالمشروعهذانيويوركفيالطاقةوهيئةأونتاريو

.مشترك

المياهتقدمالتىلورلسسانتبحيرةطوليزيد

هادئشريطوهيكم،48علىالطاقةلمشروعالمستخدمة

أدتلقد.السرعةشديدةالماضىفيكانتالمياهمن

علىالقضاءإلىالبحيرةعلىبنيتالتىالثلاثةالسدود

(.المياه)منحدراتالجنادل

أهمأح!لىرضساتنهر!.لورفس،سافت

لايفوقهكندا.فينهرأطولوثانيالشماليةأمريكاأنهار

حواليلورنسسانتنهريجري.ماكينزينهرسوىطولآ

مصبهإلىأونتاريوبحيرةفيالعليامنابعهمنكمأ،287

تصريفهحوضويبلغ.لورنسسانتخليجفي

كندا.شرقيجنوبمعظممتضمئا2،أكم،001/192

بالبحيراتالأطلسىالمحيطلورنسسانتنهريربط

سانتان!:.لورنسسانتقناةخلالمنالعظمى

موانئجعلفيوالقناةالنهرأسهم.طريق،البحريلورنس

استخدمازدحاما.العالمموانئأكثرمنأمحظمىاالبحيرات

لورنسسانتنهروالمستعمرونالفراءوتحارالمكتشفون

مئاتقبلوذلكالمتحدةوالولاياتكنداإلىطريقكأهم

كندا.أمبأنهكثيراالنهرهذاإلىويشار،السنين

سانتنونظامشألف.لورنسسانتنهرمجرى

تصبالتيالمائيةالمجاريو،لورنسسانتنهرمنلورنس

يعبرالذيالنظامهذامصدرلورنسسانتنهرويعتبر.فيه

مينيسوتاولايةفيدولوثمدينةعندلحموبيريوربحيرة

ميتشيجانسوبيريور،بحيراتالنظامويتضمن.الأمريكية

النهريمتدتربطها.التيوالأنهارواونتاريو،إيري،هورن

لورنس.سانتخليجإلىمنبعهمنكم.9663حوالي

الشرقي.الشمالباتجاهالنهايةعندلورنسسانتنهرفيبدأ

أجزاء،ثلاثةلورنسسانتلنهرفإنالأنهاروكمعظم

نى.وأد،وسطوأ،أعلى

بحيرةمنلورن!رسانتلنهرالأعلىالجزءيجري

كندابينالفاصلالحدودخطويشكلمونتصيالإلىأونتاريو

بقيةوتقعالنهر.منالأعلىالجزءثلثيأولالمتحدةوالولايات

عبررئيسيبشكلوتجريكندا،فيبالكاملالنوأجزاء

علىتزيدمجموعةوهي،الألفالجزروتقع.كويبكمقاطعة

منكم64طولهيبلغالنهرمنقطاعضمن،جزيرة0/071
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ثانيهولورنسسانتنهر

نهربعدكندافينهرأطول

حوالىيحري.ما!جنري

الطرفمنأكملم003

لبحجرةالمنمرقيالشمالى

سانتخليجإلىأونتاريو

بينماالنهرويربط.لورنص

والبحيراتالأطلمسيالمحيط

العظمى.

ميل0001002

يسي

الرئيسيالرأؤطأوتاوانهرويعتبرأونتاريو.بحيرةعندمنبعه

نهرمنالعلويالجرح!إلىيجريالذيلورنصسانتلنهر

الجزءهـمظبمعرضويبيئ،مونتريالغربيلورنسسانت

النهرانضبر.كم2المتوسطفيلورنسسانتلنهرالعلوي

كبحيرة،البحيرا!طيشبهماليشكليتسعالأماكنبعضفي

لويس.سانتوبحيرةفرانسيسسانت

المنحدراتمنكم48للنهرالعلويالجزءيشمل

سطحمست!ىفوقم75ارتفاعمنينحدرإذ.النهرية

سطحم!شوىفوقأمتارستةإلىأونتاريوبحيرةعندالبحر

سانتإهرمنالأوسطالجزءيمتد.مونتريالعندالبحر

عرضهويقارب،كويبكمدينةإلىمونتريالمنلورنس

هيواحدةبحيرةعلىويشتمل،العلويالجزءعرض

بيتر.سانتبحيرة

حواليلور؟حه!سانتنهرمنالسفلىالجزءعرضيبلغ

ليصبحعرفى!مهويزداد.كويبكمدينةمنبالقربكما6

أكتيكوستيلجزيرةالغربىالرأسعندمصبهعندكمأ45

بمعدلالخايجفيالشهريصب.لورنسسانتخليجفي

بمثابةلورنسسانتخلبجويعتبرتقريبا.3/ثانيةام000.1

يمتدالنهرعلىالمدفتاثير،الأطلسيللمحيطعميقةذراع

فيالماءىمستويرفعأنللمدويمكنريفيير.ترواحتىغربا

عذبةمياهمنالمهرمياهالمحيطيغيركماأمتار.لستةالنهر

ترواريفرز.شرقىمالحةمياهإلى

يأمنأ.كثربضاعةلورنسسانتنهريحمل.التجارة

مياههقملهاالتيالبضائعحمولةتزيدإذكندا،فيآخرنهر

هذهمن%04حواليوينقلسنويا.طنمليون54على

الخارجى،العالموأقطارالشماليةأمريكابينماالحمولة

منلورنسسانتنهرعبرتنقلالتيالحمولةوتتألف

السفينةفيتوضعأخرىوبضائعالحديدوخامات،الحبوب

منالحديدخاماتالسفنتنقلكما.تغليفأوتعبئةدونما

فيالحديدمصانعإلىكويبكمقاطعةفيلبرادورغربي

البحيراتموانئمنوغيرهماوكليفلاندشيكاغو،

محملةالبحيراتموانئمنالسفنوتعود.العظمى

.بالحبوب

الشحنحمولةنصفحواليالحديدخاماتتشكل

والحبوبالقمحيشكلبينماالنهر،أعاليإلىالبحري

المتجهةالبحريالشحنحمولةأرباعثلاثةحواليالأخرى

،م03السفلىمجراهفيالنهرعمقتحجاوزالنهر.أدنىإلى

كانتالنهر.أعالىإلىأتجهناكلماعمفاأقليصبحأنهإلا

مأ959عامحتىأ!رنسسانتنهرأعاليمنأجزاء

وقدأكلمت.الكبرىالسفنلمروربالنسبةجذاضحلة

لورنسسانتممرالعامذلكفىوكندا،المتحدةالولايات

مكنمماأمتارثمانيةبعمقملاحيةقناةوفرالذيالمائى

وموانئالأطلسيالمحيطبينالإبحارمنالعسفنمعظم

فىثندروخليجتورونتوميناءمثلالعظمىالبحيرأت

إنشاءالمشروعتضمنكما.وميلووكيودترويتأونتاريو،

لورنسسانتنهرعلىأنشئسدعلىكهربائيةمحطة

أونتاريو.،كورنوولقرب

سانتووادينهريعتبر.والنباتيةالحيوانيةالحياة

.والنباتاتالحيواناتمنمتعددةلأنواعمأوىلورنس

والفرخوالأنقليسالقاروستتضمنالنهرفأسماك

ء4!ا)؟أيم

!محلأا-أ؟س؟سحسمحس!س-

!بمكائيغخ!؟سكأ"حخأ،-ص!ة-حح!

لر،خ!؟ص؟قييم!م

كوميو."5تن!ء+!غ!!اررطقياضح!حط

-ض-!كا--لمجول!

!!!بر"!جؤليرسىءحأ
حل!!أ

!ولبمصير-ححا5برلورلهـدظررالص

تشيكوب!3مبر--،

سص!كا.صء*ءأء؟عحم!!رحيهيم

حو!ص!...صص-ك!زصلأصكتحدنزو!ؤ!الور

!113أيدلطدك!؟طلأبر

سالممملاس--حه-

دبمال!برلمهمضشلص!عبم
مينولمت!صسكاسطونوفا،

ءللاصسكولميخجفيص!كل!بهط!+لصرها
يا،9لم

،د!لس،!ا\4!أ،كص-!سلأ

منلما%لورتايرمممأ

ها!لإعلي،الشصالاطاعدىالم!كلط

ع!ماشالولس!حرى!ص----3--

جا!كجبح!صصمرحمهير!كا!ا\اأأ!!صأ

ش!لإتم؟يصأ

ا/

كويبك

+7ور!جم!،!ل!!ي
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ا--------رر--طكىئا!ا
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صخمس!
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كندا.فيآخرلهرأيعبرتنقلهمماأكترالنوهذاعرالمضائعسحمولاتالسصتنق!كندا.!يمه!مائيتحاريطريقلورنسسانتنهر

الحبو!.م!وعيرهوالقمحالحديدحاماتعلىالحمولاتتشتمل

النهرضفافعلىوتنمو.والتروتةوالفضيةوالكراكي

كما.والبيسيةوالبلوطوالقيقبوالشوكرانالبتولاغابات

والدببةوالأرانبوالغزلانللثعالبمأوىالغاباتتوفر

الأمري!يوالظربانوالراقونوالألوسومالمسكوفأروالموظ

والنورسوالإوزالبطمثل،السابحةالماءوطيوروالسناجب

النهر.قربأعشاشهاتبنيالتي،السمكوآكل

الصفنوفضلاتالصحيوالصرفالصناعيوالتلوث

اتخذتلذا.لورنسسانتلنهرالفويةالحياةيهددماأهم

هذهتأثيرمنللحدإجراءاتالمتحدةوالولاياتكندا

البيئة.تلوثعلىالم!مادر

بال!ضلةلورنصسانتقناةتشكلت.تاريخيةنبذة

ذوبانعند،العظمىالبحيراتش!ظتالتينفسهاالجليدية

خلت،سنة،15...إلى11).00منفترةمنذالجليد

هذاعنالناجمةالمياهكونتوقد.الجليديالعصرمئهاية

لورنس.سانتونهرالعظمىالبحيراتالذوبان

لورلسسانتنهراصتدادعلىهنديةجماعاتعاشت

جاكالفرنسيالمكتشفوقاد.الأوروبيينوصولقبل

وشي.أم535عامالنهرأعاليإلىاستكشافيةبعثةكارتييه

حصارتييهدخللورنسسانتعيديومأغسطصمنالعاشر

ماإلىأبحرهناكومن.لورنسالقديسخليجسماهخليجا

المائيةالمنحدراتأوقفتهحيث،بمونتريالالانيعرف

وبعدكندانهراسعمالنهرعلىكارلييهأطلقولقد)الجنادل(.

لورنصر.سانتنهرباس!يعرفالمهرأصبحلمشةمائة

الميلاديالسابكلشرالقرنحلالالفرنسيونأسس

وغيرهاومونتريالريفيير،تروا،كويبكمدينةفيالمستوطمات

هذهمنالكثيروأصبحالنهر.امتدادعلىالمواقعمن

ومزدحمة.نشطةوموانئالفراءلتجارةمراكزالمستوطنات

يعرففيماالمستوطناتطريقمنجزءالورل!رسانتنهروغدا

السبعالسنواتلحربونتيجة.المتحدةلالولاياتالآن

نابعدكنداعلىبريطانياسيوتأم(763)1756

لورنسسانتنصأصبحعندئذ.الفرنسيةالسيطرةتحتكانت

والأخشابالفراءمنالضخمةللحمولاترئيسيانقلطردق

بريطانيا.إلىالكنديةالصادراتمنوغيرهاوالقمح

نهرفيالملاحةلتحسينمحاولاتعدةبذلتولقد

تمكنقناةإنشاءبدأأم068عامففيلورنص!.سانت

أضيفتوقد.مونتريالقربالجنادلاجتيازمنالتجار

فيالعملوبدأاللاحقةالسنواتخلالأخرىقنوات

فصلوفي.أم459عامالبحريةلورنمه!سانتطريق

المتحدةالولاياتتبحثولذاالنهر،أعاليتتجمدالشتاء

مدارعلىمفتوحاالنهرعلىللمحافظةممبلعنوكندا

بالبيئة.الإضراردونالسنة

خليج،،لورنسالقديسبمالألفالجزر:أيضاانظر

العظمى.البحيرات

ويتكون،الغربيةالهندجزرفييقعبددلوسداسات

نحوفنزويلاعنتبعدالكاريبيالبحرفيواحدةجزيرةمن

عدديبلغبينما2،كم661مساحتهاتبلغشمالآ.كم386

نسمة.000441نحولمم!!انها

حكمبعدأم979عامال!ستقلاللولحمياسانتنالت

الشماليالساحلوعلى.أم481عاممنذبدأبريطافي



57لوسياسانت

أنظر:.ال-نأكبروهيكاستريسالعاصمةتقعالغربي

بحردولارهيالألمماسيةالنقديةوالوحدة.ستريس!

الكاريبي.

فالحاكمدستوريهمملكةلوسياسعانت.الحكمنظام

والبلادالمتحد((،المملكةملكيمثل،رمزيمنصب،العام

يرأس.المةمكومنولثانظر:.الأمكومنولثفيعضو

منضكونوزراءمجلسبمساعدةوزراءرئيسالحكومة

71منمكوننوابمجلسالقوابنويسنأعضاء.عشرة

يختارا.عضم11منيتكونشيوخومجلسعضوا

لفترةبالانتضططريقعن،النوابمجلسأعضاءالشعب

منأ.عضاءستةالوزراءرئيسيعينكما،لمحنواتخمس

بينماأكأضساءثلاثةالمعارضةزعيمويعين،الشيوخمجلس

عضموين.العامالحاكميعين

سانتدمس!نمن%09نحوأصليرجع.السكان

الإنجليزالمستوطنو)نجلبوقد.الأفارقةإلىلوسيا

القرنينإ؟نالجزيرةإلىالأفارقةهؤلاءالأوائلوالفرنسيون

بقيةأجيضاويشكل.الميلاديينعشروالتاسععشرالسابع

وينتمي.فرنسىأوبريطانيأصلمنوأغلبهمالسكان

الرومانيةالكنيسةإلىالسكانمن85%منأكثر

الكاثوليكية.

الريفيةالمناعلقفىالجزيرةس!!انمن%55نحوويقطن

اللغةالإفيليزيةاللغةتعد.الحضريةالمناطقفي%54ونحو

كبيراءلىداأنإلاالانتشار،واسعةوهيبالجزيرةالرلمممية

أغلبيرردي.الفرنسيةاللغةيتحدثونالجزيرةس!صانمن

لو!سياسانتيسود.الكاريبيلالبحرحزيرةفىلقعقطرلوسياسانت

خضراء.نباتاتوحالهاتضاريسهاوتكسو،استوائىماخ

لوسياسانت

طمبةاطرصممهإ
اللحرسطحمستوىفوقلارلداع

منازلمنهمكبيرعددويسكن،غربيةملابسالسكان

فاتحة.ألوانذاتخشبية

السهولقليلجبلىقطرلوسياسانت.والمناخالسطح

م959جيميجبلارتفاعويبلغ.المداريةبالنباتاتومغطى

وسطمنبالقربويقعلوسيا.سانتمرتفعاتأعلىوهو

،بيتونجروسقمتالوسياسانتفيأشتهرتوقد.الجزيرة

الغربيةالجنوبيةالمنطقةفيتقعاناللتانالتوأ،بيتونوبيتت

سنويا.سم254نحولوسيابسانتالامطارمعدليبا

.م35و12بنماالحرأرةدرجاتوتتراوخ

خاصةبصفةلوسياصمانتاقتصاديعتمدالاقتصاد.

إنتاجهم.معظمالجزيرةسكانويستهلك.الزراعةعلى

والموزالهندجوزباستثناءالمحاصيلمنقليلاويصدرون

الملابسلوسياسانتمصانعوتصنع.تصديرهمايتماللذين

ولذا.والنسيجالورقيةوالمنتجاتالكهربائيةوالأدوات

الاقتصاد.فىمحدودادوراالصناعةتؤدي

الرئيسيةالمدنيربطمرصوفطريقبالجزيرةيحيط

منتقلع.مطارأنبهالوسياوسانتكاستريعه!،بالعاصمة

.ولندننيويوركإلىمباشرةجويةرحلاتالكبيرالمطار

الأصليينالسكانالأرواكالهنوديعد.تاريخيةنبذة

منالكاريبيونالهنودغزاهموقدلوسيا،سانتقطنواالذين

القرنبدايةوفي،أم003نحوعامالجنوبيةأمريكاسكان

الفرنسيينالكاريبيونحاربالميلاديعشرالسابع

تمكنوقد.بالجزيرةألاستقرارمنومنعوهموالبريطانيين

فىالجزيرةفيلهمدائمةمستعمرةإقامةمنالفرنسيون

استيطانذلكتبعثم،الميلاديعشرالسالغالقرنمنتصف

.الجزيرةفياخروفرنسيبريطاني

علىالسيوةوالفرنسيونالبريطانيونتناوبوقد

السلطةآلتعندماأم،481عامحتىلوسياسانت

والفرنسيونالبريطانيون،واستمرالسنينعبرلبريطانيا

.الكبيرةالمزارعفيللعملإفريقيامنالرقيقيجلبون

اور!رحرؤبونيته؟كأور

آي!!حر!س؟لأصيينييملتحروحؤ

أ؟

سربم!كالأمركبه

--3-ير*--2ت!+صأ!

لثالسرأإس!أ

لملاكبهتير!ءلس

لحلارير3-لمط!جبلىجم!ئح!ببم،دول-اير

لهمولبرركنيتاكاا3،في!أ3بمومور

ر9-،ء؟-خ،7شريخمبو

يسولحس!!!بورىسرعهوامطار

تشبدث!لا-مثوسمار!*دحرر

ميلثهه

لىبم



لويسسانت76

الإمبراطوريةفيالرقيقتجارةحوتمأم834عاموفى

لوسياسانتتدريجيابريطانيا،منحتحيثانبريطانية،

صبراير22فيالدولةواسعتقلتشؤونها،علىأكبرسيطرة

.أم979

عامأخرىكاريبيةودولأصو!مياسانتثتاشعتر

للإطاحةجريناداغزوفيالمتحدةالود!ياتمعأم839

.هناكالماركسيةبالحكومة

علىكومتودجونبزعامةالمتحدالعمالحزبسيطر

أغرنامنأضسعينياتامنتصفحتىالانتخاباتنتائج

.جرينادا:نظرا.العشرين

الأرواك،هنود،المستقلةالدولكمنولثأيضا:ان!

الكاريب.هنود

أ!لاياتباميسوريولايةفيمديةأكبرلودشسات

وتحتلنسمة693)685س!طنهاعدد.الأمريكيةالمتحدة

أ!لاياتباوالمواصلات،الصناعةمجالفيقياديامركزا

لعدعلىالمسيسيبيأضهرالغربيةالضفةعلىتقع.المتحدة

.ميسوريبنهرالمسيسيبينهرملتقىمنأك!ا6نحو

بالحركةازدحاماالموانئأكثرمنلويسسانتمدينةوتعتبر

المسيسيبي.نهرعلى

محطةببناءأغرنسيوناالفراءتجارقام،أم764عاموفي

الموقع،هذااختاروا.أيةالحاأ!يسسانتمديسةموقععلى

بسهوأ،إليهالوصولنيستصعو!كانواالهنودأغراءابائعيلأن

إلىنسبةالاسمابهذاالمدينةهذهالفرنسيونسمى.بزوارقهم

ألمدينةاصارتقديسا.تنصيبهتمالذيأضاسعالويسالملك

تومالرالرئيساشترىعندماالأمريكيةللإدارةتابعة

.أم308عامالفرنسإنمنلويزياناأراضيجيفرسون

معانتمدينةكانتعشرالتاسعالقرنمنتصففي

تعتبركانتكما،الغربيةللمنطقةمعبراتستخدملويس

المسيسيبي.نهرعلىالبخاريةللمراكبالرئيسيالميناء

(أم865-أم861)الأمريكيةالأهليةالحربوبعد

أواحروفي.الحديديةللسككمركزاالمدينةهذهأصبحت

تصبحأنعلىالصناعيالتوسعساعدعشرالتاسعالقرن

الكبرىالإقليميةالمراكزمنواحدةلويسسانتمدينة

بالبلاد.

مواليدمنلويسسانتسكادمن%79منأكثر

وإنجليزيةإفريقيةأصوأطمنسكاناالمدينةتضمكماأمريكا،

وبولسدية،،وألمانية،وإيطالية،وأيرلنديةوفرنسية

وأسكتلندية.

ومعظما،المدينةسكانم!%45نسبةالحسوديشكل

يمثلونوالذينلويسسانتلمدينةالشمالىالقطاعسكان

والفقرالبؤسمنيعانونوالدينالمديخةمنال!عظماالسواد

منللمدينةالجنوبيالقطاعسكانوأغلبالسودمنهم

البيض.

مشروعاتحلتتقريباالعشرينالقرنخ!سينياتفي

وبالرغم،العشوائيةالأبنيةمنالمئاتمحلالشعبيةالإسكان

منالسودمجتمعاتفيالمعيشيةالأحوالظلتذلكمن

المشاكل.أهم

داعلىعددهايزيدالتيالصناعيةالمنشآتتنتج

منبليونا28منأكثرلويسسانتبمنطقةمنشأة0003

عمالربعويعملالبضائ.منسنوياالأمريكيةالدولارات

النقلوسائلإنتاجويعتبر.الصناعةمجالفيتقريباالمنطقة

فيمرموقةمكانةوأ!ا.بالمدينةالأولىاالصناعاتمن

.أصسياراتاصناعة

والبوارجالطائرأتلويسسانتمصانعتنتجكما

والقاطرات،الحديديةالسككومعدات،النهرية

إنتاجفيالبلدانأهممنلويعرسانتتعتبر.كماالنهرية

إلىبالإضافةالأطعمةوتعليبوالأعذيةالكيميائيةالمواد

والزنك.والرصاصالحديد،مثل،المعادنبعض

إقليمفيوالأوسئيعيشونالميسوريهنودكان

فيالفرنسيونالمكتشفونإليهاوصلعندمالويسسانت

مأ763عاموفي،الميلاديالسائكلشرالقرنمنتصف

وابنليجعستلاكليديلييريدعىفرنسيصراءتاجرزار

موقعشسوتو،أوفمسترينيهعاماعشرالأربعةذوزوجته

،هناكمنشأةالتاليالعامفيأقاماثما.الحاليةلويص!سانت

المنشأةهذهأصبحتأنتلبثولم،تحاريةمحطةوافتتحا

الجه!إلىالمتحدةالولاياتاتساعنحوانطلاقنقطة

عامالمدنقائمةعلىلويسسانتأدرجت.الغرلية

عددوكان،أم822عامحاضرةأصبحتثمأم،908

عشرالتاسعالقرنمنتصففيلودسسانتلممكان

كبيرعددبالمدينةامشقرحيث،نسمةالافء،الميلادي

بلغ،أم087عاموبحلول،والأيرلنديينالألمانالعمالمن

أهلهاكانسمة864031.لويسسانتسكانعدد

المتحدةالولاياتمدنكبرياتلينالثالثالمركزأضحتل

وفيلادلفيا.،نيويوركمدينتيبعد

جزيرةميشيلسانتجبلجبل.،ميشيلسالت

بمنطقةالجبالخليجفيتقع،جذابمسظرذاتصخرية

وبنزانس،شرقكم5بعدعلىتقعبإنجلترا.كورنوول

يمكنالتيالرئيسيةالأرضفي،مرازيونمنأك!ا25،

مدمنطقةفيضيقممرطرلقعن،الجزيرةإلىالوصولمنها

مصلىالجزيرةقمةعلىتقعالتيالقلعةوتضم،منخفض

وفيالميلاديعشراشابعالقرننحوتشييدهتمنصرانيا،

مرفا.بهاصغيرةقريةتوجدالقلعةأسفل



77جبلهلنز،سانت

بميررريلى2صناعيومركزحضريةمقاطعةهلئزسالت

وتعتبرنسهء.003.175سكانهاعدديبلغإنجلترا.في

وتنتج.الزص،جلصناعةبريطانيمركزأكبرالمدينةهذه

المناضدوأغطب،والمقوى،المسطحالزجاجمصانعها

الأدوات،الأخرىالصناعاتبقيةوتشمل.والحاويات

الحجريالف!ممناجموتقعوالعقاقير.والثيابالهندسية

سباقا:ينميابالمقاطعةوتوجد.المدينةهذهمنبالقرب

وايت.جزيرةفىلمنتجعاسمأيضاهلنزوسانت.هايدوك

يد.ميرسيسا،جزيرة،وايت:أيضانظرا

فيبركانهدنزسانتجبل.!جبلهلئز،سات

فيسياتلجنوبيأكم53يبعدالكسكيدجبالسلسلة

عدةاليركانثاروقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتواشنطن

ثورةعند،شخص!57وتوفى.أم089عاممنذمرات

فياليسكانثورةتسببتكما.م0891عامالبركان

الدولارا/ت.منالملايينبمئاتقدرتأضرارإحداث

م003مم!،فةعلىالبركانيةالانفجاراتحدثتوقد

ضخمة.بركانيةفوهةتكونإلىوأدت.الجبلدمةمن

م945.2أم089فىثورانهبعدالبركانارتفاعوبلغ

سانت-عبلبركانثورانويعدالبحر.سطحمستوىفوق

المتحدةالولاياتفييحدثبركانيثورانأولهلنز

بركانثارعندماأم129عاممنذألاسكاخارجالأمريكية

.مرةآخركاليفورنياشماليلاسنجبلقمة

فيمراتعدةهلنرسانتجبلبركانثاروقد

الفترةخالألخامداظلأنهإلاعام،0045منذالماضي

الوفياتم!العديدحدوتفيتسببهلنزسانتجبلبركان

المتحدةبالولاياتواشطنلتمرقيجنوبفىهائلادماراوأحدث

المتحدةالولاياتفييثورلركانأوليعد.أم089عامالأمريكية

.أم129عاممنذألاس!طحارجالأمريكية

البركافطالرمادتطايروأدى.ام089وحتى8571من

ما089عامالبركانثورةبسببالمنصهرةوالصخور

الثلوجذوبانإلىأدتكما،الغاباتحرائقإشعالإلى

يقعميشيلسانتجبل

ساحلصبعيدأ

حنوبفيكورنوول

يربط.إنجلتراغربي

دالجزءممرالصغيرةالجزيرة

عندالبلادمنالرئيسي

والجزر.المدالحفاض
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الفيضاناتوتسببتالعليا.المنحدراتتغطيالتي

المبانيمنالعديدتدميرفيالثلوجذوبانعنأضاجمةا

والجسور.والطرق

ملاي!تاقتلاعفيالبركانانفجاراتوتسببت

اشمادمنسعميكةطبقةنشرفيتسببتكماالأشعجار.

المحاصيلتدميرإلىأدتشاسعةمساحةفوقكانيالبر

اشمادمنلطبقةالمحيطةالمدنوغطت،ا!ريةوابة

سانتجب!!بركانلمجورأنالجيوأ!جيونويتو!.البركاني

والحين.الحينبينهلنز

الأطلسي،المحيطتمثيبريطانيةجزيرةهيلائةسات

لإصريقيا،الغربيالجنولياسماحلمنأك!ا،039نحوتبعد

أقربتعتبرالتيأصعوداجزيرةشرقيحنوبكمأ،01و.

نابليونالأنشهرتها؟هيلانةسانتجزيرةنالتلها.يابسة

وفاتهحتىأم81ءمنفيهاالعي!علىأجبرقدبونابرت

.الأولنابليونانظر:أم.821عام

القرنأوائ!!هيلانةسانتجزيرةالبرتغاليوناكتشف!

تالعةظلتول!ضهاأم(،05)2الميلاديعشرالسادس

تستخدمهيلانةسانتكانت.أم673عاممنذلبريطانيا

منالجسوبيالجزءفيبعينهاأخرىبريطانيةلجزرإداريامركزا

حزرومجموعةأسمنشن،جزيرةمنها،الأطلسيالمحيط

الناشنجيل.،المميعةالجزيرة،الغوفكونا،ديالتريزان

مساحةتغطيوعرةجبليةجزيرةهيلانةجزيرةوتعتبر

منها.لافائدةالتيالبركانيةالأراضيمن2كمأ2تبلا

سطحشوقم003مسافةإلىبارنوترتممنحدرات

.جيمستاونهيالوحيدوالميناءالوحيدةوالقريةالبحر.

خليجمربالقربصغيرجبلينهرمصبعندوتقع

نحوهيلانةسانتجزيرةسكانعددويبلغ.جيمس

جيمستاود.مديةم!بالقربهيلالةساتجريرةيممينابليونمقر

ال!!الىفيأم821إلىأم815م!المترةفىالمسفى!يناطيودعالت!

وود.لوعيسمىالذي

وهنودالأوروبي!تمنمواطنيهاومعظم،نسمة5)006

والإفريقيين.،الشرقيةالجزر

المحاصيل،زراعةفيهيلانةجزيرةثلثمنأقليستخدم

وتغطي.النيوزيلنديأ!ضاناهوالرئيسيومحصولها

وقد.الجزيرةمنجزءاوالأبقارالاغنامترعاهاايتيالحشائش

تشملللسجاد.مصمانعإنشاءعلىالح!ضمةساعدت

أط.الحباوصناعةالأسماكتعبئةالأخرىالصناعات

أسنشن.:أيضاانظر

سكانهاأحسلفادور.عددإمدنكبرياتثانيةائاساشا

فيوخاصةمهماتجاريامركزاتعد.نسمةأ186.35

صناعةهيفيهاأصصناعيةاأخشاطاتاأهم.البنتصدير

ويوجدوالأثاثوالأحذيةأضسيجواالقطنوتصنيمأسس!ا

.للفنونومدرسةوطنيمسرحبها

-971)4ديلوبيزأنطونيوآنا،سانتا

رئيساصارمكسيكيوسياسيجنديأم(.876

حكمهفتراتأغلبوفي،مرةعشرةإحدىلل!صسيك

السلطة.عنلإبعادهمرةمنأكثروتعرضمستبداكان

بمقاطعةجلابافياناسانتاولدالصغير.الجندي

أم497فبرايرفيعاما51العمرمنبلغحينفيراكروز،

بدأ.بالمكسيكيعسكرالذيالأسمبانيلالجيشجندياصار

حربإبانالمكسيكيينضدالحرببحوضأطويلاصعوده

والتحقالأسبانيينتركالحربنهايةوقب!،الاستقلال

نفسهونصبانتصر،الذيديتروبايدأوغسط!تبقوات

المكسيك.علىإمبراطورا

علىحاكماالجديدالإمبراطوريعينهأنآناسانتاتوقع

جديداحاكماتعيينهعنالإمبراطورتخلىوحينفيراكروز

عاموفي.السلطةعنوأقصاه،ضدهثورةأناسانتاقاد

المكسيك.على!عيطرتهاالمشعادةأسبانياحاولتأم982

فيانتصرالمكسيكيللجيمشقائداكانالذيآناسانتالكن

للمكسيكرئيساانتخابهتم.الأسبانوالهزممعاركعدة

أم834عاماشترك.منصبهيتقلدلمولكنهأم833عام

وأعطىالبلادعلىوسيوالقائمةالحكومةضدتمردفي

مطلقة.سلطاتنفسه

اعتبارايقيمآناسانتايكنلما.تكساسمعالحرب

المقاطعاتح!صاموجعل،الفيدراليالدستورفألغى،للقانون

فيالإجراءاتهذهتسببتوقد،مباشرةسلطتهتحت

قدكانالمكسيكمنجزءوهي،بتكساستمردحدوث

.المتحدةالولاياتمنأناساستوطنه

سانتفهاجمللتمرد،لوضححدشمالآآناسانتاأسرع

كبيربجيش.أم836مارسفيألاموعلىواغارأنطهونيو



97ممر،فيسانتا

خلالمرةعشر؟إحدىالمكسيكح!ص!امكسيكيحنرالآناسانتا

هزم.مرةا!لفيالططةيفقدكانولك!،الميلاديعشرالتايميعالقرن

.قيكساسأشطونيوسمانتالمتحهيرةألاموبمعركةالتكسا!ميةالقوات

أفرادكلقت!،وقدأإلى03بنسبةتكساسجيشيفوق

جيشواجهثمألامو.ان!:.لتكساسالتابعةالوحدات

جاسينتو،سانفيهيوستنسامبقيادةالرئيسيتكساس

القواتتفرضىأسيرا.وأخذآنالممانتاجيشعلىوأطبق

بامشقلالاعترافأتفاقيةتوقيعآناسانتاعلىالتكساسية

وأبعدبمكسيكوهـجمتيالاتفاقيةرفضتولكن،تكساس

السلطة.منآناسانتا

هاجمأم838عامفي.الأمريكيةالحرب

القواتقيادةانالحمانشاوتولىفيراكروزالفرنسيون

أخرىهـرةوتولىوأبعدهمالمهاجمينوهزم،المدافعة

اشتعلتثم.أملم414إلىام184منالمكسيكرئالممة

جامايكا.إلىفهربأم484عامضدهالتمردنيران

عامالأءريكيةالمتحدةالولاياتمعالحرباندلعتوح!ت

قيادةوتواى،المكسيكإلىآناسمانتاعادم1846

جوينافستافيهزمتهالأمريكيةالقواتولكنالجي!،

انالمسانتاغادرثم،تشابولتيبكوفيكوردوكيرو

.سنواتلعدةبعيداوظلالمكسيك

عامر!يساوصار،أخرىمرةالمكسيكإلىعاد

بعدلكن،الحياةمدىحاكمانفسهونصبأم853

حاول.اككىإلىوعادمنصبهمنأخرىمرةأبعدعام!ت

،أم486عامللمكسيكالفرنسيالغزوخلالالعودة

ام874عا!!عادثمالبلاد،بدخوللهيسمحلمولكن

بمدينةفقيراوماتخواريزبينيتوالرئيسوفاةبعد

مكسيكوسيتي.

المكسيكية.الحربأيضا:انظر

ملابو.انظر:.إيرابيلسائتا

منالشرقىبالجزءللسفنومركزتجاريمركزلمحيسائتا

علىبارانانهرمنالغربيةالضفةعلىتقع.الأرجنتينوسط

تعتبر.نسمة829441سكانهاعددسالادو.نهرمصب

في.ممانتالمقاطعةعاصمةالمدينة

فيأسنسيونمنمستوطنونأنشأأم73ءعامفي

الذيالموقعمنبالقربوذلكفيسانتامدينةباراجواي

الحالىموقعهاإلىالانتقالشملمولكن،الآنعليهتوجد

.أم651عامفيإلا

أهممنوتعتبرمكسيكو،نيوولايةعاصمةلمحيطظ

المتحدةللولاياتالغربيبالجنوبالسياحيةالمراكز

فيسانتاتتميز.نسمة98555)سكانهاعدد.الأمريكية

وكثرةالضيقةوبشوارعهاالطبيعيةالمناظربجمال

ظلت.الزائرينمنالكثيراستقطابإلىأدىمماالمنعطفات

عواصممنغيرهامنأطوللفترةللحكومةمقرافىسانتا

عاصمةأم016أوأم906عامإنشاؤهاتم.الولايات

ارتفاععلىالمدينةتقعمكسيكو.نيوالأ!مبانيةللمستعمرة

عواصمأكثرتعدوبذلكالبحرسطحعنم2و001

المدينةسكانمعظميعملالبلاد.فيارتفاعاالولايات

المدينةوبلديةالولايةوحكومةالفيدراليةالحكومةبوكالات

السياحة.ومجال

تجاريطريقأطولفيسانتاكرممر.،لمحيسائتا

السككظهورعلىالسابقةالحقبفيالمتحدةبالولايات

فىوانتهىميسوريمنالاستقلالمعبدأ.الحديدية

كم.أ،026طولهبلغحي!بنيومكسيكوسانتافي

وعلىجروفكاونسلإلىتسافرالتجارقوافلكانت

سيمارونمنبالقربأركنساسبنهرلحميمارونمعبر

بمحاذاةمنهفرعفيمرالطريقيتفرعحيثبكنساس،

لاجونتامن)بالقرببينتحصنإلىشمالأأركنساس

باسراثونعبرالغربىالجنوبإلىيتجهثمبكولورادو(

الاخرالفرعأمابنيومكسيكو.الأعلىالكنديالنهرإلى

كثيرأولكنهأقصرالفرعوهذاسيمارونصحراءيعبرفإنه

أكثرايجعلهمما.عليهالهنودهجوملخاطريتعرضما

.الناسحياةعلىخطرا

،الخيولعلىبضائعهميحملونالأوائلالمسافرونكان

بعد.أم821عامفيسانتاطريقبيكنيلوليمافتتحولقد



كلوزسانتا08

إلىبالبضاجمعمحملةبمركباتيسافرونالتجارصارذلك

أعضة.واوالذهبوالصوفالبغالبهاويستبدلونفيسانتا

عربة08وشخصا051أططريوتالعابرينعددمتوسطبلغ

نحوالسفرمعدلتزايد.أم843و1822مابينأمحامافي

التاشعالقرنمنالخمسينياتخلالكبيرةبصورةالغرب

ه؟...العرباتعددتجاوزالستينياتأواخروفيعشر

الطريقباسميعرفللطريقامتدادوهناك.العامفيعربة

عنأنجلوسلوسإلىفىسانتامنيمروهوالقديمالأسبالى

فيرح!توأنهارالاخضروالنهروكولورادردورانجوطريق

كاليفورنيا.فىموهابيصحراءوعبربيوتا

خرافيةشخصية،كريسماسالأبأوكلوزسائتا

مأ!لأطفاتحضرأنهاأسصارىابعضيزعمالسنكبيرة

البعضيسميه-السلامعليه-المسيحميلادعيدفيالهدايا

رجلاالكاريكاتورلينالرسا!نأحدصورهوقد.نويلبابا

حمراء،ملابسيلبسأطحية،اكث،البنيةمتينكبيرا،

سنة،كلكلوزسانتاويظهربالفرو.الأطرافمطرزةوبدلة

فيفرحالميلاد،عيدفيبالهداياالأطفالجواربيملأوهو

.النصارىالأطفالبذلك

ويرتديليضاء،لحيةدومرح،،اليةمت!ترحلألهرعمواكلوزسانتا

الأليض.المروم!أطرا!صداتحمراءسدلة

بعضكانإذبمالمسيحقبلكلوزسانتاخرافةوبدأت

فىهداياللأطفاليحضرمنهناكأنيعتقدونالأوروبيين

فيتعمقتالخرافةهذهلكن.القارسةالشتاءأيامأحد

العاداتمنجزءاوأصبحتالنصرانيةالمجتمعاتعادات

الميلاد.عيدفيالثابتة

هذهتعرفالنصرانيالعالمدولمنأصئثثيرواليوم

أقطارمختلففياتباعهافيالناسمنكثيروأخذ،العادة

النصراني.العالم

الشمالطادطرفمناصقرببابحريميناءمارتاسافتا

ترجع،نسمة502.812سكانهاعدديبلغل!صأ!مبيا.

سنواتقبلالموز.لشحنمركزأنهاإلىالمدينةأهمية

عنبحثهمالمغامرونمنهابدأالتيالنقطةكانتعديدة

ديرودريجوام52ءعاممارتاسانتاأنشأإلدورادو.

أقدمتعدوهي،ومكتشفألمسبانىبحاروهوباممتيداس

توجدمنهاوبالقرب.الجنوبيةبأمريكادائمةمستوطنة

أمريكامحررقضىحيثالإيجاندرينو،ليدروسانمزرعة

عاموفاتهقبلالأخيرةأيامهبوليفارسيموناللاتينية

.أم083

إلدورادو.أيضا:انظر

كريستوفر،كولمبوس،الكرافلانظر:.مارياسائتا

)حريطة(.

فيمسا!المدنوأبرالعاصمةدو!ساوو

علىأوزامانهرمصبعلىتقع.الدومينيكانجمهورية

وتعد.نسمة172313.1السكانعدد.الجنوبيةالضفة

مصانعهاوتنتجأيضا.وجويبحريميناءأهمالمدينة

فنادقوبها،الكحوليةوالمشروباتوالنسيجالسكر،

محبوبة.سياحيجذبمنطقةيجعلهامماومصايف

الجزءعلىالأوروبيونأقامهاالتيالمدنأقدممنوهي

بارثولوميوأسسهاوقد.الأرضيةالكرةنصفمنالغربي

،م6941عامفى-كولمبوسكريستوفرشقيق-كولمبوس

كاتدرائيةبناءواكتملإيزابلا.نوفااسماعليهاوأطلق

أقدممنوهيام،045عامحواليدومينجوسانتو

نأالمؤرخينبعضويزعم.الغربيةالهندجزرفيالكنائس

.كولمبوسكريستوفرقبربها

فاعيد،المدينةمعظمإعصاردمرأم039عاموفي

علىأقي!تمبانيهامنكثيراأنإلاالحدشة،بالوقبناؤها

نائب)قصرالكازارويعتبر.الأسبانيةالمستوطناتنمط

لذلك.حئامثالآكريستوفر(ابن-كولمبوسدييجوالملك

-ام369تروجيلوروفائيلالدكتاتورحكمخلال

وقد.المدينةعلىتروهيوسيوداداسمأطلق.أم619



18ألبرتو،دومونتسانتوس

أورانهرمصبعلىنقع،الدومينيكانجمهوريةعاصمةدومينجوسانتو

المديخذ.فقراءتأويوالتيالنهر،ضفةعلىالمقامةالأكواخمع

عددأنإذ،السكانازدحاممشكلةالمدينةواجهت

منكثيرهجرةبسببأم079عاممنذتضاعفسكانها

إليها.الريفمنالفقراء

سانتوجامعةتقعجامعلأ.دوميدجو،سالتو

جمهوريةفيدومينجو،سانتومدينةفيدومينجو

الكرةمنالغربىالنصففيجامعةأقدم،الدومينيكان

تحتام38ءعامالثالثبولالباباأسسهاوقد.الأرضية

طبقةتديرهاوكانت.الأكوينيتوماالقديسجامعةاسم

ورجالالعلمطلابلتخريجالدرجاتوتمنحع،الوعاظمن

لتخريجمؤسسةاليومالجامعةوأصبحتالسواء.علىالدين

.التخصصاتمنكبيرعددفيالدارسين

الساحلعلىيقع.للبرازيلرئيسيميناءسالطوس

منكم04حواليويبعد،للبرازيلالشرقيالجنوبي

230.114السكانعدد.الكبيرةباولوساومدينة

بالبرمتصلةصغيرةجزيرةعلىسانتوسوأقيمت.نسمة

والمعادنالحديدإنتاجويساهمبجسور.للبلادالرئيسي

اقتصادفيالكهربائيةوالطاقةالبتروليةوالمنتجات

فيساممتوسيقطنونالذينمنكثيرويعمل.المدينة

باولو.ساومدينة

المستعمرأقاءالميلاديعشرالسادسالقرنبدايةوفي

سانتوسمدينةتملهاالتىالمنطقةعلىمستوطنةالبرتغالى

وفي.ام586عامفيبلدةسانتوسوصارتحالئا،

السككخطوطأنشئتعشرالتاسعالقرنمنالستينيات

،الصورةخلفيةفيالحديثةالميوتمنظريتناقض.العربيةالضغةعلىما،

حولالذيالأمرباولو،وساوسانتولربينالحديدية

.تجاريمركزإلىسانتوس

ام(.329-)1873ألبرتو،دومونتسانتوس

المحركاتذاتالطائراتصناعةمجالفيالروادأحد

الهواء.منوزناالأثقلوالمحركاتالهواء،منوزناالأخف

الجوية،الملاحةوتطويرترقيةسبيلفيثروتهأنفقوقد

فيها.الواعدينالخترعينومساعدة

وتلقى،ثريينلأبوينبالبرازيلدومونتسانتوسولد

فيكيساأطلقأم،898عاموفيفرنسا.فيتعليمهمعظم

ومروحةصغيرينمحركينبوساطةمدفوغاالسيجارشكل

!

7-لا-م،-!يي!7--!ر73؟3-كا

فرنسيةطائرةأولوأمامه،الصورةيسارعلىدومونتسانتول!ألبرتو

.بنجاحصنعها



سانتياجو82

كلوكانصندوقيةطائرةصنعأم509عاموفي.واحدة

ثالثصندوقالطائرةمقدمةوعلىصندوقا،فيهاجناح

أولأطلوتأم609عاموفي.الطائرةفيللتحكميستخدم

لمدةطيرانهاامعتمرفرنسافيالهواءمنوزناأثقلطائرة

كانتطائرتهأنحققهالذيالإنجازوكان.ثوانثماني

التيالسطهحينذاتالطائرةمنالنصفبمقداروزناأخف

إدخالالخالدةمساهماتهومن.رايتالأخوانصنعها

.للهبوطعجلات

.الطائرةأيضا:انظر

جمهوريةفيالمساحةحيثمنالثانيةالمدينةسافتيا!جو

يببئ.السكانيةالكثافةحيثمنوالأولى،الدوميني!!ان

لوسدووسانتياجو.نسمة278و638سكانهاعدد

سانت:وتعنيلها،الكاملالأسبانيالاسمهوكابليروس

.السادةمدينةجيمس

الجزءفىنورتديلياكينهرعلىتمشانتياجو

أطمنتجاتالتوزيعمركزسانتياجوللبلاد.الشمالي

لبن،او،وكالكاا:تلمنتجااتشم!!و،نيةالحيواو،عيةشراا

المنتجاتتشمل!صاأخئ.واالسكر،وقصب،والفواكه

.الجاهزةوالملابس،والدمىوالسجائر،السجاد،:أصناعيةا

الميلاديعشرالسادسالقرنفيسانتياجوأسست

،كولمبوسبارثولوميوبقيادةالأسبانالمكتشفينبوساطة

.كولمبوسكريستوفرشعقيق

فيالزلازلأثرمنالشديدالدمارمنالمدينةوعانت

.ام863عامفيالحريقومن،أم842وأم564عامي

عددلمجابها.مدينةوأكبر،تشيليعاصمةسالمجا!جو

الثقافي،الدولةمركزوهي.نسمة4)481.385سكانها

سانتياجووتقع.للمواصلاتمركزأنهاكما،والاقتصادي

المحيطمنالشرقإلىكمأ44بعدوعلىالبلادوسطفي

.الهادئ

خلالالمنطقةهذهإلىا!ستوطنينجذبماأولكانو

الزراعيةبالأراضيالتفاؤلالميلاديعشرالسادسالقرن

جميلةمدينةاليومو!عانتياجو.المعادنوإرساباتالخصبة

الواسعة،المشجرةوالطرق،الحديثبالمعمارتتميز

الجبلية.والمتنزهات

وتقع2.كم203حواليالمدينةمساحةتبا.المدينة

تشيليوقلب،المركزيالخصيبالواديفيلممانتياجو

وترتمحبال.والتلاللالجبابهاوتحيط.شراعيا

قبالةالجنوبيةأمريكافيجبليةسلسةأعلىالإنديز،

مكسوةالمرتفعاتهذهوتظل،الشرقجهةمنسانتياجو

تكون.المدينةجمالفييزيدمماالعامطوالبالجليد

سانتياجوحدودالهادئللمحيطالساحليةالسلسلة

قلبآرماسديبلازايسمىالذيالميدانويمثل.الغربية

ومبنىسانتياجوكاتدرائيةالميدانهذاويضمسانتياجو.

،الكونجرسمبنىوكذلكالمتاجر،منوكثيراالبلدية

وتصطف.منهبعيدةليمستالفيدراليةالحكومةومباني

فسيحطريقعلىالحكوميةوالمبانيالتذكاريةالنصب

المكتبةوتضمأوهيجنز.بيرناردوأفينيدايسمىمشجر

بأمريكامكتبةوأكبرنالمميونال()بيبليوتيكاالقومية

يلفتوممامجلد.000.002.1عنيقللاما،الجنوبية

الطبيعي.التاريخومتحف،المدنيالمركزأيضئاالنظر

المو!ميقيتين.لممانتياجوفرقتىومبنى،البلديةومسرح

وجامعة،الكاثوليكيةتشيلىجامعةلمسانتياجوفيوتوجد

بالحدائقمتنزهاتهازينتوقد.تشيليوجامعة،التقنية

بها.التلالرؤوسالتماثيلوعم!

أسباني،أصلمنسانتياجوأهلأكثرينحدر.السكان

إيطالي،أو،ألمانيأو،فرنسيأصلمنينحدربعضهملكن

أبيضأصلمن)خليطالمستيزوإلىينتميمنهموكثير

إلىالمدينةسكانمن%59حواليوينتمىوهسدي(.

الكاثوليكية.الديانة

المدنسكانمنكغيرهمويلبسونسانتياحوأهليعيش

منهمالمتوسطةوالطبقةالأثرياءويعيش.الغربيةالبلادفي

غالباوجباتهموتحتوي.الريفيةالمناطقفيفسيحةمنازلفي

ماوعادةوالتونةالأسماكمنالبحريةالمأكولاتعلى

طعامهم.فيالخمريتناولون

ويعيشسانتياجو.سكانربعحواليالناسفقراءيمثل

وتعتمدكالمباس،تسمىالأكواخمنمدنفىأكثرهم

ويعاني.والخضراواتوالخبز،،البقولعلىوجباتهم

الغذاءإلىيفتقرونأنهمإذ.مختلفةأمراضمنمعظمهم

المناسبين.والسكن

لتبادلالرئيسيالمركزسانتياجوتعتبرالاقتصاد.

الحديدية.السككوهيئة،الكبرىوالمصارفالأسهم

لهاالحديدووالنحاس،الحجريالفحممصانعوبعض

مصالحفيالناسمنكثيريعمل.بالمدينةرئيسيةمراكز

ويعمل.المدينةلحكومةأو،الفيدراليةللحكومةتابعة

،والمنسوجات،المنزليةالأدواتبمصانعالاخرون

السككشبكةمركزهيوسانتياجو.الأخرىوالمنتجات

،الحافلاتالقطر.وتوفرثلثيحواليتغطيالتيالحديدية

العامةالمواصلات،الأنفاقوقاطرات،الترأموخطوط

المحلية.

يعرففيمايعيشونالأرواكهنودكان.تاريخيةنبذة

القرنأوائلفىالأوروبيونقدمعندمابسانتياجواليوم

أسبانيجنديسانتياجوأسس.الميلاديعشرالسادس
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والاقتصاالتقافيتشيليمركزوهي،تشيليمددوأكرالعاصمةسانتياجو

أولهذهوكانتأم،541سنةفالديفياديبيدرويدعى

أواخرفي.بتشيلياليوميعرففيمادائمةأسبانيةمستوطنة

فيالأسبانيالحكماتخذ،الميلاديعشرالسادسالقرن

سانتياجوالأرجنتينفيأخرىأجزاءوبعضتشيليمنطقة

استقلالهاتشيلىنالتأم،818عاموفيله،مقرا

لها.عاصمةسانتياجووأصبحت

بالنحاسغنيةأراضيتشيليحازتأم،987عامفي

ألمحيطحربفيوبيروبوليفياهزمتعندماوالنترات

الثروةلهذهنتيجةبسرعةسانتياجووتطورت.الهادئ

.المعادنمنالجديدة

سكانعددكان،الميلاديالعشرينالقرنأوائلوفى

لأمريكاثقافيامرءصاوكانت،نسمةمليونحواليالمدينة

اللاتينية.

الأولىالعالميةالحربخلالسانتياجواقتصادتوسع

التيالنتراتعلىالطلبلكثرةنظراام(ا-19189)4

العالميةالحربوبعد.المتفجراتصناعةفيتستعملكانت

لامتدادامر!سانتياجوأصبحت،أم459عامالثانية

السرعةبضعفالمدينةسكاننمووازداد.الصناعيتشيلي

تشيلي.سكانبقيةعندبهازادالتي

.للمواصلاتمركزأنهاكماي

سلسلةحافةتمكللىمدينةكوباديسانتياجو

لكوبا.الشرقىالجنوبيالساحلعلىماستيراسييراجبال

السكانعددهافانا.غربىجنوبكم074وتبعد

فيلكوبامركزاسانتياجووتعتبر.نسمة345)772

والمنجنيز،الحديد،لشحنمركزوهي.المناجمصناعة

معالمهاأحدموروقلعةوتعد.والتبغ،والبنوالسكر،

البريطانيينالقراصنةمنموانئهالحمايةشيدتفقد،البارزة

عامفىالأمريكية-الألحمبانيةالحربوأثناء.والفرنسيين

الأسطولمعظمالأمريكيالأسطولدمر،ام898

سانتياجو.مرفأمنمقربةعلىالأسباني

فيلسوفاكانام(.529-1)863جورجسائتيائا،

،المتحدةالولاياتفيوترعرعأسبانيافىولدوكاتبا.

بأعمالفلسفتهعنعبرولقدبها.عمرهنصفوقضى

ومقطوعاتأدبيةومقالاتبحواراتعنهاعبركما،فنية

فلسفةلهأم(.)369الأخيرالتطهري:وبرواشهشعرية

تتمركزالواقععنن!يةوأنشأ،قرائهمنالكتيرحيرةتثير

الجوهرسانتياناعرفولقدوالوجود،الجوهربينالتحييزفي

وعلى،والاحتمالاتوالتصوراتوالمعانيالأفكاربأنه



أوتامانلا،نجسا84

والأحداثالناسيشملالوجودعالمفإنذلكعكعر

نأسانتيانايعتقد.الحياةفيمعهانتعاملالتيوالأشياء

كلأنيعتقدولكنهفعليا،كلهالاتوجدالجواهر

هوالجواهردورأنويرىجواهر،علىتحتويالموجودات

الإيمانالناسعلىيجبإنهويقولالوجود.وإضاءةوصف

.وحرةخلاقةالإنسانيةالروحتكونحيث،مثالىبعالم

الفنعنالأعمالمنكبيراعدداسانتياناكتب

الشعراءكتابهويحتويوالعلموالدينوالأخلاف

دانتىمنلكلشرحعلىام(019)الثلا"نةالفلسفيون

أما.جوتهفونفلفجانجوجوهانولوكريشيسأليجيري

(ام029)المتحدةالولاياتفىوالفكرةالشخصيةكتاله

هي:شهرةالأكثركتبه.الأمريكيةالحياةعلىتعليقفهو

والشعرالدينتفسيرأم(بم)698بالجمالالإحساس

-ا09)5مجلداتخمسمنالفكرحيطةأم(،09)0

عالمم(،1)239الحيوانوايمانالشكأم(بم609

أم(.049-1)279مجلداتأربعةمنالكينونه

م1872عامأسرتهانتقلتبمدريد،سانتياناولد

عامهارفاردجامعةفىوتخرج،ببوسطنوأستقرت

م9188منبهارفاردالفلسفةيدرسصارثم،أم886

بصورةأوروبافيذلكبعداستقرحيثام219إلى

نهائية.

الملايومنأميرأم(.347-؟)أوتامائيلاسالج،

فيقصتهوردتلها.حاكمأولوكان،سنغافورةأنشأ

بينيجمعكتابوهوالملايو،تاريخسجلاتكتاب

نحوتجميعهاتمالتيالتاريخوقصصوالحكاياتالأساطير

فإنالملايوتاريخسجلاتلكتابووفقا.أم052عام

أبحر.بسومطرةباليمبانجعلىحاكماكانأوتامانيلاسانج

الميناءتعنيالتيتيماسيكجزيرةإلىام992عامساج

وحينما.بلانغهتيلوكإلىورجالههوووصلالبحري

كبيرحدإلىالأسديشبهحيوأنارأواالبلادفيتقدموا

)مدينةسنغافورةاسمالمكانعلىأوتاماسانجفأطلق

كانالأسدولكن،بسنغافورةاسودهناكيكنلمالأسد(.

بتسميتهأوتامانيلالمسانجفإنوهكذا.المقدسةللملكيةرمزا

الأسدعرشتأسيسيعيدأنهإلىأشارالأسدمدينةالمكان

باليمباج.فىأقامهقدكانالذي

قمةعلىودفنعاما48لمدةسنغافورةسانجحكم

البريطانيونأعادالذي(،المحرم)التللارانجانجبوكيت

.أم086عامفىكانينجفورتباسمتسميته

ممرضةم(.6691-1)883مارجريتسانجر،

الأمريكية،المتحدةبالولاياتالنسلبتنظيمنادتأمريكية

القرنأوائلفيبدأتالتىالحركةلهذهقائدةتعدأنهاكما

مجردكانالفترةتلكفىأنهبالذكرالجديرومن.العشرين

للقانونمخالفاعملايعدالنسللتنظيممعلوماتنشر

المرأةبمعساواةتؤمنسانجركانت.المتحدةبالولايات

فإنهاالمساواةهذهولتخفيف.بالرجلواجتماعئااقتصادئا

الحملعملياتيتجنبنأنيجبالنساءأنتعتقدكانت

والأمومةالأبوةمنظمةسانجرأسستفيها.المرغوبغير

وقدالنسللتنظيمالبلادفيالرئيسيةالمنظمةتعدوهي

التطوعية.الأمومةباسمرسمئاسميت

.المتحدةبالولاياتكورنيئبنيويوركفيسانجرولدت

لرعايةكممرضةالعمليةحياتهابدأتأم!أ2عامفي

التيالمعاناةشاهدتولقد،بنيويوركالفقيراتالنساء

بالحزبالتحقتللنساء.فيهالمرغوبغيرالحمليسببها

جهودهاووجهت،نسويةمناضلةوصارتالاشتراكي

النسل،لتنطمعيادةافتتحتولقد،النسللتنطمللدعوة

جهدهاساعد.السجنفيووضعهااعتقالهافىتسببمما

فيإرشاداتبإعطاءللأطباءتسمحقوانينإصدارفىأخيرا

النسل.تنظيم

النسل.تنظيم:أيضاأنظر

مستعاراسمم(.8761-081)4صرج،تط

فرنسيةروأئيةوهى،دوبنلوسيل-أوروريأمانتينللكاتبة

معظمإعجابكتاباتهاأثارتعشر.التاسعالقرنمن

موتها،بعدبريقهارواياتهاوفقدتعصرها،كتاب

ثم،الغريبةحياتهاطريقةخلالمنفقطتذكروصارت

فيالنسائيةالحركةشهرةبعدأعمالهااكتشافإعادةتمت

النقديةالحركةأهتماموأثارت،العشرينالقرنمنتصف

ذاتية.وسيرةروايةكاتبةبوصفها

صغيرةقريةفيوترعرعت،بباريسساندولدت

يمكن.بالكتابةللاشتغالباريسإلىذهبت.بنوهانت

تقريبية.بصورةمراحلأربعإلىالعديدةأعمالهاتقسيم

ذلكظهر،رومانسيهيامعنتعبرالأولىأعمالهاكانت

أم(بم)832إنديانافي

ليلياأم(،فلنثينا)832

هذهعبرتأم(.)833

الأوضاععنالروأيات

،للمرأةالاجتماعية

الكاتبةعاطفةوعكست

أعمالهاوعبرتوإحباطاتها.

.المرأةحقوقعنالدفاععن

عامنحومنذبدأت

ساندجورخأهتمامهاعنتعبرأم084
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كوئسويلورواياتفيوذلك،الاجتماعيةبالقضايا

القرنأربعينياتمنتصفوفيأم(.843-)1842

فيالحياةعنأصيلةروائيةأعمالأكتبتالعشرين

بركةروايةالأعمالهذهأشهرومن،الفرنسيةالمحافظات

فاديتابم(بم)848المشردفرنسواأم(؟)846الشيطان

علىالمتأخرةكتاباتهااشتملتأم(.)984الصغير

الجدةحكاياتباسمالأطفالقصصمنمجموعتين

معسرحيةكاتبةأيضاساندوتعدأم(.876-)1873

ومراسلاتهامذكراتهاتعدكما،وصحفيةرحلاتوكاتبة

-)1854حياتيقصةخصوصاالأعمالأهممن

أم(.855

الأعشابمنالساندبيرنبات.ئياتالسالديدر،

الغربيةالسهولفيأصلاتنموالتيالضارةالضوكية

كلفيالر!جةالمناطقفيالانوتوجد،المتحدةبالولايات

المناخذاتالمدأريةالبلاد

آخرنباتوهناك.المعتدل

شديدةقرابةبصلةيمت

الديك.مهمازهوللساندبير

03منالنباتجذعينمو

عناقيدويحملسم06إلى

01منلهاالأطرافدقيقة

ومليئةلامعةثمرة02إلى

إحداثفيتتسبببالشوك

تحتكحينمؤلمةقروح

تتناثر.الإنسانبجسم

السانديربأصوافلخثحينالبذور

حوالطهنالك.الحيوانات

أمريكاشمالمنالجافةالأجزاءفىالحشائشمننوعا02

منطقةفيالحشائمقهذهأنواعأحديجمعوالهند.وإفريقيا

الدقيق.منهويصنعبإفريقياالكبرىالصحراء

عرشا.(م7691-8781)رلكا،بلرجنلىسا

أعمالهتركزت.ومؤرخذاتيةسيرةوكاتب،أمريكي

فيالمعنىعنالبحثالأول:أساسيينموضوعينعلى

الشارعلرجلبالحماسةلمجعلقوالثانى،الأمريكيالتاريخ

ساندبيرجماقالهكيبلينجردياردأورد.الأمريكىالعادي

وسيكونالشعبكلمة"سأكون:قالحين،نفسهعن

كلوسأقول،الكمامةعنهتنزعالذيالنازفالفملي

.المتحدةبالولاياتإلينويبولايةساندبيرجولدشىء".

شاقةمهنبعدةوتنقل،عشرةالثالثةسنفىالمدرسةترك

حمساندبيرجوصف.سنواتلعدةجيلسبيرجمدينةحول

ئنلم

يركا!ئ!1قأ

أثألم!ثر

!9

!!

ثا

،حبرترثم

الولاياتبغربالأولممطالقطاعفيصغيرةبمدينةصباه

الغرباءدائماالصيتذائعةالذاتيةمسيرتهفيالمتحدة

الثامنةسنفىوهوساندبيرجسافرأم(.)539الصغار

الغربأرجاءفيمتسولاالأقدامعلىسيراعشرة

الأسبانية-الحرببدايةبعد.الأمريكيالأوسط

بالجي!وجيزةلفترةعملام898عامالأمريكية

إلىعادنفسهالعاموفيريكوبورتوفىالأمريكى

تركلومبارد.كليةفيبالدراسةارتبطحيثجيلسبيرج

حالةفىوظلفيها،شخرجأنقبلام209عامالكلية

لمدةالاشتراكيالحزبصفوفداخلسياسينشاط

كاتباساندبيرجعمل.سكولممتينفىسنواتعشر

إلىام219منالفترةخلالشيكاغوبمدينةصحفيا

بأشعارهافشهرالفترةتلكخلال.العشرينياتأواخر

أبراهامالسيرةكتابمنالأولالجزءنجاحإثربعدوفيما

جهدهويوجهالصحافةعنيبتعدأنالمشطاعلنكولن

الكتابمجموعةإلىلمماندبيرجينتمي.للأدب

مابينالفترةفىبشيكاغوعاشواالذينالأمريكيين

شيروودهؤلاءبينومنالعشرينياتوأواخرام219

ليوإدجارهيكتوبندرايزر،وثيودورأندرسون

شيكاغو.بمدرسةأحياناإليهميشارالذينماسترز،

الصيتذائعةالأولىساندبيرجقصائدإحدى.أشعاره

أصقبحواالقسوةتصفوهيام(.19)4شيكاغوهي

الشكرتوجهكما،الأمريكيةالمدنفيرآهمااللذين

ساندبيرججعلولقد.الحديثةالصناعاتوقوىلطاقات

انشعرتقاليدأحدذلكفىمتتبعا،لهموضوعاالمدينة

القرنمنتصففىويتمانوالتبدأهالذيالأمريكي

عشر.التاسع

"!العشبلمأوراقوقصائدقصائدهبينشبهأوجهوهناك

والأسلوبالشكلناحيةمن،ويتمانوالتللشاعر

.والموضوع

قصائدجمعفي0291عامبعدساندبيرجبدأ

قدمولقد،الشعبيةوالأساطيروالقصصغنائيةقصصية

حقيبةكتابفىمنهاعددا

-لا:؟س!ا؟+م"!؟"الأمريكيةالغناء

رعس-!سخك!6-لأ-؟7-بيرجندساقدم.(م291)7

-لا-كاس6ح!+الشعبيالتراثمنالكثير

7ء-ب؟-ء،أشعارهفيالأمريكي

ؤ-3-ت7ىالطويلةقصيدتهوتضمنت

23/..الشعبالحرالشعرمن

خ؟حكاياتام()369نعم

روائيةشخصياتعنطويلة

ساندبيرخكارلبريانبول:مثلوحقيقية



رينجهامندسا86

الشعببتصويرقصيدتهوأنهى.كولمبوسوكريستوفر

حديدةأشكالعنوباحثامتقدمايزحفوهوالأمريكي

"ماذأوأين؟""!إلى:مثلأسئلةوطارحاذاتهعنللتعبير

ولقد،الحياةبقيمةع!يقاإيمانا!ماندبيرجيمتلكبعد؟".

الحربحماقاتعلىاحتجكما،بقوةالحربعارض

أم(بم)189العشبالصغيرةالدراميةقصائدهفيوخرابها

فجةساندبيرجأشعارالنقادبعضيعدأم(.029)أ،ي،ف

بأنهدفهحقققدأنهعلىيتفقونالجميعول!شوعاطفية

باسمرسمياومتحدثاالأمريكيللشعبصوتايكون

عامصدرتالتىال!صاملةأعمالهوفازت،الديمقراطية

.أم519أحامللشعربوليتزربجائزةأم059

حيدماهوكللساندبيرجأسن!صولنأبراهاميمثل.نثره

الحربساندبيرجيعدكما،الأمري!صةالشخصيةفي

وفي.الأمريكيالتاريخفيأهميةالأحداثأكثرالاهلية

مجلداتستةكتبأم939إلىام029عاممنالفترة

براهامأكتابفى.الأهليةالحربوعنلنكولنعن

تناولأم(269-)مجلدانالبراريسنوات،لنكولن

فيماوقدمرئيسا.انتخابهحتىلنكولنصعودمعاندبيرج

)أربالحرب-سنواتلنكولنأبراهامكتابفيبعد

لفترةكاملاتفصيلالمماندبيرجقدمأم(!39مجلدات

عامساندبيرجحصل.مثيللهيسبهتلمالينكولنرئالحسة

الكثيرون.ويعدالتاريخفىبوليتزرجائزةعلىام049

العشرينالقرنفيتاريخيةذاتيةسيرةأحسنالعملهذا

.الميلادي

الفكاهيةالقصصمنمجلداتثلاثةساندبيرجكتب

روناباجا؟أم()229روتاباجاقصصوهيللأطفال

كتبكماأم(039)البطاطسوجهام(،)239الحمائم

أم(.)489الذكرىعخرةهيتاريخيةروايةأيضا

المالكةالأسرةتستخدمهريفيمنتجعسالدرلئجهام

لنكنجزمنكماابعدعلىنورفوكفىتوجد.البريطانية

.أم861عامويلزأميرالسالغإدواردلملكيةضمهاتمولقد

تطويروتمأم087عامساندرينجهامقصرتشييداكتمل

،ماريوالملكةالخامسجورجبوساطةالحدأئقوإصلاح

المالكةالأسرةلاتكونحينمابالزيارةللجمهوريسمح

بالم!صان.مقيمة

عددبماليزيا.صباحولايةمدنأكبرمنمدينةسالدولن

بالقرببورنيوجزيرةعلىتقع.نسمة73لم581سكانها

كوتاكينابالو.شرقتقريباكم225بعدعلىسولولحرمن

وإندونيسياأستراليامنبكلساندكانالسفنتربط

والغاباتالمطاطمزارعوتنتشرماليزياجزيرةوشبهوالفلبين

قصرتمتمييدتمالميلاد.أعيادعطلةلقصاءالبريطانيةالمالكةالأسرةتقصدهاماعادةلإبحلترا.لورفوكمقاطعةيم!يحاصمشحعساندرينجهام

الإليراليتى.المعماريالطرازعرارعلىأم186عامساندريسجهام



78ولوباساو

الأخشابمناشيروتعتبربالمديخة،تحيطالتيالأراضيفي

لساندكان.الرئيسيةالصناعاتمنالاسماكومصاثد

إنجلتراوسطمنالغربيبالجزءصناعيةمنطقةسالدول

أولدبيري:مدنتشملمحليحكمذاتمقاطعةوهي

وبروموشم!وينسبيريوتيبتونوسميتويكريجيسورولي

ماأهمومن.نسمة000.282سكانهاعدد.الغربية

والأصباغالكيميائيةوالموادوالمدفئاتالجعةساندولتنتجه

منتجاتمنءشيرةوأنواعالمصنعوالطعامالرصاصوأقلام

دوراالمدينةأهلأدفولقد.الهندسيةوالمنتجاتالمعادن

والتاسععشرالثامنالقرنينفيالصناعيةالثورةفيمهما

الميلاديين.عشر

.التوار()اشصارجوارانيكاان!:.يئيستالدلساا

.كيشوتدونان!ر:.بالزاسالشو

نيبريطا.(-م8191)ريكلمحريلىلعر،سا

5891عامىفيفاز،الحيويةالكيمياءفيمختص

ثانيبذلكنيكونالكيمياء،فىنوبلبجائزةام89و.

العلمىالحقلفيمرتيننوبلجائزةعلىيحصلشخص

مرتينحصلالذيباردينجونذلكفيسبقهوقد.نفسه

الفيزياء.فينوبلجائزةعلىأيضا

وذلكام158عامللكيمياءنوبلبجائزةسانغرفاز

تركزولقد.البروتينتركيبلدراسةطريقةابتكارهعلى

يساعدياللإالبروتينىالهورمونوهو،الأنسولينفيبحثه

عامنوبلجائزةاقتسم.الكاربوهيدراتأيضتنطمفي

تكريموتمجيلبرتوولتربيرجبولالأمريكيينمعام089

الكيمياءمجالفيدراساتمنقدموهلماوذلك؟ثلاثتهم

لطريقةابتكارهبسببسانغرتكريمتم.للأحماضالحيوية

الحمضمنالكبيرةللقطعالكيميائيالتركيبتحديد

أ(..ن)د.الأكسجينمنقوصالريبيالنووي

جلوسترشايرفيتقعالتيريندكومبببلدةسانغرولد

البريطانيالمجلسركمبردجبجامعةببحثهوقامبإنجلترا

الطبية.للبحوث

وتبعدا!يل،البراشرقيجنوبفيتقعمدينةياولوساو

صناعيمركزوهي،كم386حوالىجانيروريوديعن

ولكنفحمسبالبرازيلفيليص!مدينةأكبروتعتبر،متقدم

ساوباولو.ولايةعاصمةوهي،الجنوبيةأمريكاكلفي

نسمة)7./95233باولوساومدينةسكانعدديبلغ

إلىيصلباولوساومنطقةسكانعددأنحينفي

نسمة.12؟.943588

ساوالبرتغاليونالمنصرونأس!م!،ام455عامفي

حتىصغيرةمدينةوظلت.هنديةإرساليةلتكونباولو

هـهـكزأصبحتعندما،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

آلافاتجهوقد.اشائجةالقهوةلصناعةالتجاريالبرازيل

فيليعملواباولوساوولايةإلىوالأوروبيينالاسيويين

باولو.ساومدينةصوببعضهماتجهوقد،البنمزارع

مصانعفيأرباحهمكليستثمرونالمزارعاصحابوكان

نصفحوالياليومتمثلحولهاوماالمدينةلكنباولو.ساو

الصناعي.البرازيللإنتاجالكلىالمجموع

العشرينالقرنمنالسبعينياتفيساوباولوكانت

النموسرعةفيالعالمفيالكبرىالمدنإحدىالميلادي

باولولمماومدينةأصبحتأم089سنةوفى.السكاني

مدينةبعدالعالمفيالكبرىالمدنثانيةوضواحيها

مدينةعنباولوساوويفصلوضواحيها.المكسيك

الجنوبجهةمنمنخفضمنحدرالساحليةسانتوس

.سانتوسانظر:باولو.ساوميناءهيوسانتوس.الشرقى

وتحتل2،كمار394حوالىباولوساومدينةتغطي

نهرمنكلويتدفق2،كم7و519تبلغمساحةحاضرتها

الوقوتعطىباولو.ساومدينةعبربنهيروسونهرتيتي

المدينةالبارعالتصميمذاتالسحابوناطحاتالواسعة

عام001يبلغيكادباولوساومبانيبعضحضاريا.شكلا

العمر.من

ترجع.ا!لثلثبالمدينةالأعمالميدانمركزويسمى

عندما،الميلاديعشرالسادسالقرنإلىالتسميةهذه

الميدانهذافيتقفإرساليةبناياتثلاثهناككانت

والمطاعمالفنادقمعظموتقع.مثلثشكلفيممرويربطها

أ-حدكلأسبوعىسوقويقام.المثلثهذاغربيجنوب

ميدانيسمىعامبميداناليدويةوالأعمالللفنون

جنوببوليزابشارعالفخمةالمنازلوتصطف.الجمهورية

بهاالشبدلقدالمنازلهذهمعظمولكن.المثلثشرقي

المنازلمكانوالمكاتبالشققوحلتالسحابناطحات

إلىالمستوطنينمعظمرحلوقد.أخرىمناطقفي

أكبرهاالمتنزهاتمنعددباولوساوفييوجد.الارياف

الروادنصبويقف.الجميلالطبيعيإيبيرأبويرامتنزه

منطقةأماباولو.بساوالمتنزهمدخلفيالتذكاريالأوائل

الدوراتوتقام،ترويحيةمنطقةفهيآماروسانتوبحيرة

باولوساوتواجهوباسيمبو.مورومبيبملاعبالرياضية

سبيلوعلى.السكانيالنموبسرعةتتعلقعديدةصعوبات

النقيةالشربمياهتفتقدالمنازلمنكثيرافإن،المثال

تلوث،الأخرىالمشاكلوتشمل.الصحيوالصرف

محاولةوفيالمرور.حركةواختناقات،والازدحامالهواء،

المياهتحسينمشاريعالمدينةبدأت،المشاكلهذهلحل



باولوساو88

العشرينالقرنمنالسبعيمياتأوائلفيأصحياوالصرف

.أطيلاديا

التجاريةالتروبوالأماكنأماكنإنشاءساعدوقد

كما.الازدحامحدةتخفيففيالمدينةوسطمنطقةخارج

سنة-السريعةالطرق-السريعالمرورمشروعافتتح

.أم749

اسمباولوساوسكانعلىيطلق.السكان

ألمانيا،مننزحواأسلافإشأكثرهموينتميالبوليستاس

حصماوسوريا،وأممبانيا،والبرتغال،ولبنان،بانواليا،وإيطاليا

أ!نوداأوالأفارقةمنأسلافإلىينتمىبعضهمأن

ال!مريكيين.

الأخرىالأقطارمنباولوساوإلىالهجرةانخفضت

الهجرةازدادتنفسهالوقتوفي،أم039عاممنذ

ويهاجرباولو.ساوإلىبالبرازيلأخرىمناطقمنالداخلية

يأتي.برازيلي035لأ...حواليسنوياباولوساوإلى

متوافرلهاالع!للأنغالباالمدينةإلىالمهاجرونهؤلاء

يت!طما.بالبرازيلالأخرىالمناطة!منأعلىوالرواتب

اللغةيتكلمأكثرهملكن،اللغاتمختلفالبوليستاس

الرسمية.اللغةوهيالبرتغالية

منكثيرالكنالكاثولي!جة،إلىالسكانمعظمينتمي

وبعض،محليةدينيةمجموعاتإلىينتمونالبوليستاس

الوثنية.الإفريقيةالمعتقداتذويمنالمجموعاتهذه

للعمل،حباالبرازيلسكانأكثربأنهمالبوليستاسويتميز

الصباحية،العملساعاتبعدالراحةيحبونأيضاوهم

الظهربعدحتىويرتاحدسمةغداءوجبةأكثرهميأكل

وخاصةالرياضةالبوليستاسويحب.العملإلىليرجع

يناير25يومفيساوباولوبميلادويحتفلون،القدمكرة

القومية.العطلاتإلىبال!ضافةهذا،عامكلمن

الرغمعلىباولوبساوالخطرةالمشاكلمنالفقرويعد

لنصفالشهريالدخليقلحيت،المدينةثراءمن

كثيرويسكنأمريكيا.دولارا051عنبالمدينةالعائلات

كورتيكوسباسمتعرففقيرةأحياءفيالعائلاتهذهمن

بعضهايلتصقالأكواخمنعددمنمنهاكليت!صن

تفاقمإلىالمدينةإلىالكبيرةالهجرةأدتوقد.ببعض

يفتقرونباولوساوإلىالمهاجرينمنفكثيرالفقر،مشكلة

وقد.هناكعملايجدلامنهموكثير،عمليةمهاهـاتإلى

والتدريبالعملإيجادفيالتقدمبعضالمدينةأحرزت

المهاجرين.لهؤلاءالمنامحبةالرخيصةوا!سماكن

باولوساوجامعةتضم.الثقافيةوالحياةالتعليم

وتوجد،بالبرازيلجامعةأكبروهي،طالب000.44

وجامعةالمقدسةالكاثوليكيةالجامعةمنكلبالمدينة

للعلوموكليةللطبكليةإلىبالإضافة.ماكينزي

مكتبةوتعتبر.الجميلةالفنونكلياتمنوعددالسياسية

الجنوبية.بأمريكاالمكتباتكبرياتإحدىباولوساوبلدية

مركزيكتظ.العالمفينمواالمددأسرعواحدىالحوليةلأمريكامديةأكرالرازيلساوباولو،

يقدم)أعلاه(إيبيرابويرامتزهمتلتمالترومماطهقإلى)يمير(.الحدشةلالممايأضحارياساولوساو

المدينة.وسطفياح!ائ!االسكانىوالإردحامالصوصاء؟!وهدوئهل!!واضحةصورة

ا



فىالجمهوريةميدان

مكاناأصبحداولوساو

والاعمالالمنلأسواق

حيثالأسموعيةاليدوية

المشترونيستعرض

والأتياءالحلديةالبضائع

تعرضالتيالأخرى

للبير.

وتشمل.الأطفاللمكتباتدقيقنظامأيضابالمديخةويوجد

الشعبي،والتراث،الفنمعاهدباولوساومتاحف

بمعهدالعلميالمركزاشتهروقد.والتاريخ،والغابات

ساووتشرف.الثعبانعضةضدعقارابابتكارهالبوتان

.ام519سنةمنذسنتينكلعالمىفنىمعرضعلىباولو

والحفلاتوالأوبراالباليهمنعروضاالمدينةمسرحويقدم

.والمسرحياتالموسيقية

ساوعمالمن%04عنلايقلمايعملالاقتصاد.

نصفمنأكثرالمدينةوتنتج.والصناعةالبناءفيباولو

بالإضافة،والنسيجوالصيدلية،الكيميائيةالبرازيلصناعة

أدواتمنالدولةاحتياجاتمن%75منأكثرإلى

باولوساووتعد.المطاطيةوالمصنوعاتوالآلاتالكهرباء،

أهموتشمل.بالبرازيلالسياراتمنتجيطليعةفي

والأحذية،،والملابس،الإسمنت:الأخرىالمنتجات

المصنعة.والأطعمة،البلاستيكيةوالمصنوعات،والمفروشسات

الكهربائية.بالطاقةباولوساومصانعالمجاورةالأنهاروتمد

بالمناطقباولوساوالحديديةوالسككالبريةالطرقوتربط

دوليانمطارأنويوفر.الأخرىالبرازيليةوبالمدنالزراعية

للمدينة.الجويةالخدمة

مدينةالبرتغاليونالمنصرونأنشأ.تماريخيةنبذة

ونتيجة.أم455سنةهنديةإرساليةلتكونساوباولو

المستعمرينبعضإلىالنصارىانضمالهنودلهجمات

واحدأ.تجمعاوكونواالمجاورينالبرتغال

الفترةهذهخلالفقراءباولوساوفىالناسكان

إلىليسافروامجموعاتمنهمكثيرنظمثمومن،المبكرة

أعضاءوكانالثراء.عنبحثاالداخليةالجنوبيةأمريكاأنحاء

حتىهؤلاءوكان.بانديرانتباسميعرفونالمجموعاتهذه

عنغالبايبحثون،الميلاديعشرالسابعالقرنمنتصف

للمستوطنينعبيداويبيعونهمعليهمويقبضونالهنود

الذهبعنالبحثإلىالبانديرانتتحولوأخيرا.ألاخرين

شمالالذهباكتشفواأم896سنةفي.الكريمةوالأحجار

أعقبالذيالذهبعلىالتكالبلكنباولو.ساوشرقي

البقرتجارةجلبتوقد.يسيرةثروةعنأسفرالاكتشافهذا

وبحلول.البوليستاسلبعضثراءالسكرقصبوزراعة

تجاريامركزاباولوساوكانتالميلاديعشرالتاسعالقرن

نسمة.02).00منأكثريضموإداريا

بيدروريجنتالأميرأعلن،ام822عاموفي

لساوزيارةفيكانحينما،البرازيلاستقلالالبرتغالي



لوميساو09

باولولساوالمجاورةالمنطقةإلىالبنزراعةامتدتباولو.

ماولممرعان،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففي

البن.لصناعةالتجاريالبرازيلمركزباولوساوأصبحت

الأجانبفتدفقباولوساوإلىالهجرةالحكومةشجعت

القرنأواخرفيالصناعيباولولححاونمو.بدأالمنطقةإلى

منالعائدفائضاستثمارتمعندماالميلاديعشرالتاسع

أم198سنةوفى.بالمدينةالمصائالجديدةعلىالبن

باولو.ساوولايةعاصمةباوأ!ساومدينةأصبحت

فىنسمة2هو...حواليمنالمدينةسكانعددوازداد

حوافيإلىالميلاديعشرالتاسعالقرنسبعينيات

العشرين.القرنفينسمة000/042

دوراباولوساوأدت،العشرينالقرنسنواتوطوال

كانتأم329سنةوفي.البرازيليةالسياسةفيمهما

جيتوأجوالرئيسضدناجحةغيرلانتفاضةقاعدةالمدينة

بساوقامت،أم079عامإلىام689عامومن.فارجاس

الحكمضدعصاباتوثورةطلابيةانتفاضاتباولو

خلالبسرعةباولوساوسكانعددازداد.العسكري

العشرينالقرنمنأضسعينياتاأوائلوفي.العشرينالقرن

نسمة،ملايينممبعةمنأكثرالسكانعددبلغالميلادي

سوءا.المدينةمشاكلزيادةإلىالسريغالنموهذاوأدى

بدأتالميلاديالعشرينأغرنأمنالسبعينياتوخلال

ساونمولاحتواءقراراتخاذفيوالحكومةوالولايةالمدينة

الحكوماتشجعتأولىوكخطوة.السكانىباولو

باولو.ساوغيرأخرىأماكنفىالصناعيالتطورالمتعاقبة

لبرازيل.ا:نظرا

وبرنسيب،تومىساومدنوأكبرالعاصمةقوميساو

الساحلعلىالمدينةتقعإفريقيا.غربيفىجزيرةوهي

سكانهاعددويبلغ.توميساولجزيرةالشرقيالشمالي

نسمة.79934

للمنتجاتأصشحنواللتجارةمركرأتوميساووتعتبر

أ!بلادباويوجد،وبرنسيبتوميلساووالحيوانيةالزراعية

عامفىتومىساوجزيرةإلىالبرتغاليونوصل.ميناءجوي

.أم005عامحوالىالمديخةوأقيمتأم،047

منيتأل!إفريقىبلديرلسيبوثوميساو

.الصغيرةالجزرمنالعديدإلىإضافةرئيسيتينجزيرتين

وجزيرةتوميساوجزيرةهماالرئيسيتانوالجزيرتان

الجزيرت!ت.هاتينامعممنالبلدهذااسمويأتى،برنسيب

كم092مسافةعلىغينيا،خليجفىالبلدهذاجزروتقع

القارةأراضيداخلالجابونفيليبرفي!!،منالغربإلى

ال!فريقية.

وبرنسيبتوميلساوالكليةالمساحةتبلغ

منبكثيرأكبرتوميسماوجزيرةومساحة2.كم649

تومىساومساحةوتشكل.برنسيبجزيرةمساحة

ء9%حوالىبهاويسكنالبلادمساحةمنء8%حوالي

توميساوسكانعددقدر.السكانمجملمن

،أم699عامنسمة)00.136بحوالىوبرنسيب

38%يعيشبينماالريفيةالمناطقفىمنهم62%يعيش

الكيلومترفيمنسمة137حوالىوهناك.المدنفىمنهم

ساوسكانأخماسثلاثةنحوويسكنالواحد.المربع

مدينةوتعد.الزراعةفىويعملونالريفيةالمناطقفىتومى

البلادعاصمة،توممطساوجزيرةعلىالواقعةتوميسساو

ومركزتجاريامركزاالمدينةهذهتعدكمامدنها.وأكبر

53سكانهاعددويبلغ،الزراعيةالبلادلمنتجاتشحن

علىوبرنسيبتومىساوحصلتوقد.نسمةألف

البرتغاليونيحكمهاكانحيث،أمء79عاماستقلالها

نالتأنوإلى،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرمنذ

عشرالسادسالقرنأوائلمنذوأصبحتاستقلالها.

الرقيق.لتجارةمزدهرامركزاالميلادي

وبرنسيبتوميساو

وطنيةعاصمة!

البحرسطح!وقالارتفاع+

طريق-

حديديةلسة

ادوليةالحدودليمرحعاليسثالحرطةهده

شماأل

كالراسداسلبهبر

أول!حدومطار

طيفز!-تومىساو

+دلأ!يذنا17كالسوا

ونومى-ىلم

قلما(466!-ع!،لم!خآسالئا

أ!أقة+!،لمئرعرأفوسمورليرا

لمحثضا(ملد-064-؟ع+أ!ط!لمششلإ3

حلا؟كاء؟/برنهدئجكروسانتا

31!طلسمى-ير!3؟غوبنيز

ائتكلصإليأ!؟ل!كس

ا!ليجوى!جكلبههمى

ميلى010203

لبحبرلا!لأ

إلريفيا-

لاحممامير!لكاا

الاستوائمةعيدياسلآ

برنسيبء"ا"!

غعمؤح!

ممرم!؟،"



19برنسيبوتوميساو

3قثملأ،:لاة!!!ير47،-+!!+ءير!لى4كالا7!ء"سولأحى!ع7!صء!ئرص*/ء3

بر؟ر!س*بنىك!ي"ءأعأ/

القرميد،منالمنازلألطهححيثوبرنسي!توميساوفيالبرتغاليالمعماريالفىشكلالصورةهذهفيالمباليتعكس.وبرنسيبتومىساو

الامشوائي.المناخحرارةمعلتتناممبسميكةوالجدران

توممطساوفياستعمالآالأكثراللغةالبرتغاليةتعدجمهوريابلذاوبرنسيبتوميساوتعتبر.الحكمنظام

برتغاليةلهجةالكريوليينمنكثيرويتحدث،وبرنسيبالوطنيةالجمعيةوتختارالوطنيةالجمعيةالناسينتخب

الأوروبيوناعتنقوقد.السبنمئاتقبلمستخدمةكانتالوزراءرئيسالجمهوريةرئيسويعين.للدولةرئيسابدورها

التحديدوجهوعلى،النصرانيةالديانةهناكوالكريوليونالبلاد.حكمفيلمساعدتهالحكومةوأعضاء

الأخضرالرأسجزرمنالأفارقةأما.الكاثوليكيةالرومانيةوبرنسيبتوميساوسكانمن7%0حوالي.السكمان

منها،قدمواالتيالمناطقبلغةفيتحدثونالوسطىوالمناطقأحياناعليهمويطلق.والأوروببنالسودالأفارقةمنخليط

بدياناتها.يدينونكماالجزر.لهذهالأصليونالسكانوهم،الكريولييناسم

توميساوجزيرتىفيالأطفالعلىالقانونويفرضومنالأخضرالرأسمنالقادمةالأخرىالفئاتوتشكل

إلا.الإعداديةالمرحلةحتىتعليمهميوأصلواأنوبرنسيبالبلاد.فيالعرقيةالمجموعاتأكبرالأفريقيةالقارةأواسط

يكملونمنهموقليلون،ذلكيفعلونلامنهمالعديدأن.السكانمنصغيرةنسبةالأوروبيونويشكل

الثانوية.المدارسفيالدراسةكثيرويدير،الصغيرةالمزارعالكريوليينبعضيمتلك

جزءاوبرنسيبتوميساوتعدجزيرتا.والمناخالسطحأطقمفييعملونكما،الصغيرةالتجاريةالأعمالمنهم

جزيرةمنالغربيالجزءيرتفع.خامدةبراكينسلسلةمنحينفىالمزارعبعضالأوروبيونويمتلك.الأسماكصيد

تنموكماالبحر،سطحعنملحوظبشكلتوميساو.وإداريةفنيةمهاراتتتطلبأعمالأالاخربعضهميدير

منالداخليةالمناطقفىوترتفعشاطئها.منبالقربالغاباتومنالأخضرالرأسمنطقةمنالقادمونالأفارقةويعمل

شاهق،علوإلىالبازلتيةالصخورمنمجموعاتالبلاديحصلونأعمالفىالإفريقيةالقارةقلبفىأخرىمناطق

تنحدرثمومن.الجزيرةمنالأوسطالجزءعلىوتطل.بسيطةأجورعلىمنها
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انشرقيالشاطئباتجاهالبلادوسطمنتدريجياالأرض

انتربةمنعميقةرواسبالبركانيالرمادشكلحيث

مماثا!.جغرافىبوضعأيضابرنسيبجزيرةوتتمتع.الخصبة

منقليلاالشمالإلىوبرنسيبتوميساوجزيرتاتقع

منيدومورطبحارلمناخالبلادوتتعرضالاستواء.خط

يونيوشهريبينالطقسويكونمايو.وحتىسبتمبر

الحرارةدرجةمعدلاتوتختلفوجافا.حاراوأغسطس

حواشإلىلتصلالمنخفضةالمناطقفيم525منالسنوية

الأمطارسقوطمعدلويبلغ.المرتفعةالمناطقفيم851

سم.41حوالىالسنوي

وبرنسيبتومىساوفيالاقتصاديرتكزالاقتصاد.

جانباأيضايشكلالأسماكصيدأنإلا،الزراعةعلى

إلاالمناج!اوأعمالالتصنيععلىالبلادتعتمدولامهما.

المعداتاستيرادعلىكبيرةبدرجةتعتمدبينماقليلأ.

وأسبانياوالبرتغالوألمانياأنجولاوتعذ.والأطعمةالصناعية

المواد.لهذهالأساسيةالموردةالدول

أراضىمن%09نحوعلىالزراعيةالشركاتتسيطر

تجاريةمزارعالشركاتهذهوتدير،للزراعةالصالحةالبلاد

11عددالصغيرةار10اأصحا!شقاة.ح

ممطحوهموع!ر.سمو"بير

الاراضى.هذهمنالباقيةبالمائةالعشرةمزارع000.11

المنتجاتمنوالبنالهندوجوزوالكاكاوالموزويعتبر

ومن.المجففالهندجوزولبالمواشىإلىإضافةبمالرئيسية

الكاكاو.ثمارالزراعيةالمنتجاتصادراتأهم

تومىساومنكلفىالمعبدةالطرقطوليبلغ

مدنكافةالطرقهذهوتربطكم،092حواليوبرنسيب

مدينةمنبالقربالبلادمطارويقع.تقريباتوميساو

تومى.لمساو

جزيرتى،أم047عامالبرتغاليوناكتشف.تاريخيةنبذة

الاكتشافاتفترةخلالوذلك،وبرنسيبتومىساو

.السكانمنخاليةالجزرتلككانتحيث،البرتغالية

إرسالفىالبرتغاليونبدأ،أم485عامحوالىوفي

إلىوالمستوطنينوالمبعدين،عليهمالمحكومالمنفيينالسجناء

كانتالذيالسكرإنتاجهؤلاءحاولوقدالجزر.تلك

السكرقصسبزراعةلانونظرا،إليهماسةحاجةفيأوروبا

العاملةالبشريةالقوةتكنولمكبيراعضلياجهداتتطلب

جلبلذا،متوافرةمنهكبيرةمحاصيللإنتاجاللازمة

قصبزراعةفىللعملإفريقيامنالرجالالبرتغاليون

هذهوعرفتاشتهرتماوسرعانعبيدا.باعتبارهمالسكر

إدتاجمناطقأولىمنأنهاعلىالعالمأنحاءكافةفىالجزر

العالم.فيالس!

منكثيرثارالميلاديعشرالسادسالقرنأواسطفي

أدىالذيالأمراسمكر،مزارعأصحابضدالمستعبدين

إنتاجوتردىحقولهمالمزارعأصحابمنالعديدهجرإلى

قد،الفترةتلكفي،الدولأغلبوكانت.هناكالسكر

وأصبحت،الإفريقيةالقارةفيالرقيقتجارةفيانخرطت

المستعبدونوكان،التجارةلتلكرئيسيامركزاتوميساو

تومي،ساوإلىيرسلونالإفريقيةالقارةوسطمنالقادمون

.أخرىأماكنوإلىأمريكاإلىبالسفنينقلونثمومن

القرنينخلالتومىساووالهولنديونالفرنسيونحكم

البرتغاليينأنإلا،الميلاديينعشروالثامنالسائكشر

فىالبرتغاليونوبدأ.الجزيرةتلكعلىسيوتهماستعادوا

هاقنفيوالكاكاوالبنبزراعةعشرالتاسعالقرنبداية

المحاصيل.هذهلزراعةالأفارقةبالعبيدواستعانوا،الجزيرتين

فيالأخرىالدولمنالعديدوكذلكاكبرتغالأوقفت

فىاستمرواالبرتغاليينأنإلا،الرقيقتجارةالفترةهذهنفس

توميساوإلىالسوداءالقارةوسطمنالأفارقةجلب

بموجبذلكتمالمرةهذهول!ش.برنسيبأإوكذلك

بوحشيةالأفارقةهؤلاءيعاملونوكانواعمل.عقود

اخر،إلىحينمنالعمالهؤلاءثورةإلىأدىمما،وقسوة

هذهواستمرت.بالفشلثوراتهمتبوءكانتماوغالبا

العشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنخلالالثورات

الميلاديين.

إحطىخلال،أم539عامالبرتغاليةالقواتقتلت

منهمالمئات،الإفريقيونالعمالبهاقامالتيالاحتجاجات

باتيبا.مجزرةاسمالحادثةهذهعلىواطلق

سكانبدأ،الميلاديالعشرينالقرنمنتصففى

البرتغاليالحكمبإنهاءالمطالبةفيوبرنسيبساوتومي

عاميوليو21فياستقلالهاعلىالجزروحصلت.لبلادهم

علىالحينذلكمنذالبلادتلكقادةوحافظ.ام759

وبرنسيبتومىساووحصلت.البرتغالمعمتينةروابط

.الطرقبعضوإنشاءمطارلبناءالبرتغالمنقروضعلى

ساوتومي.:أيضاانظر

فرانسيسكوساونصيقعئهر.!رائسيسكو،ساو

ساننهراسمأيضاعليهويطلق،البرازيلشرقيفي

منالنهرهذاوينبعفرانسيسكو.لمساوريوأوفرانسيسكو،

الشرقيالشمالاتجاهفيويجري،جيريسميناسولاية

يتجهثمومنوبيرنامبوكو،لاهياولاسىبينحدوداليكون

بطولالأطلسىالمحيطفىويصبالشرقيالجنوبإلى

جيريس،ميناسولايةبجبالويمر.منبعهمنكم)9913

مجرىيكونثم،وجنادلشلالاتفىمياههوتتساقط

كم.أو004بطولللملاحةصاطاعريضا

لمسافةمجراهفيوقوةبثباتليجريالنهرويعود

الأطلسي.المحيطفييصبأنقبلكم032
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جزيرةأكبرميغيلساوجزيرة6.جزيرميغدور،ساو

معساحتهاوتبلغ،الأطلسىالمحيطفيألازورفي

نسمة.131و...حواليوسكانها2،كم661

الرئيسية.المدينةوبونتاديلجادا

والتبغ.،والبطاطس،والفواكه،الحبوبالجزيرةوتنتج

جنوبفيمحليةإدارةمنطقةسيأنإلدساوت

)007153سكانهاعددبإنجلترا.إسكسمقاطعةشرقي

شهير.ساحليمنتجعوهي.نسمة

التايمزنهرلمصبالشماليةالضفةمنمقربةعلىتقع

الساحليالمدينةرصيفطولويبلغ.لندنشرقكم56

فدائممطارهاأما.العالمفينوعهمنالأكبروهوكم2

إسكس.انظر:.الحركة

لانكشايرإقليمفيمحليةإدارةمنطقةرديلساوت

منه.اسمهاأخذتالذيريبلنوجنوبيتمتدلمحانجلترا.

الرئيسية:مدنهاومن.نسمة99و008لممكانهاعدد

وبنويرثام.،للمنصقةالإداريالمركزوليلاندبامبربريدج،

المركباتوصناعة،الهندسيةالصناعاتصناعاتها:أهم

ريفهاوفي.المطاطيةوالمنتجات،والدهانات،التجارية

،اسموقيحتاجهماتزرعوبساتين،محميةزراعيةبيوت

مختلطة.ومزارع

لانكشاير.أيضا:انظر

جزيرةفىمحليحكمذاتمنطقةوابساوت

مدينامنطقةفيالواقعةنيوبورتمنتداربإنجلترا،وايت

فنتنور.،سانداون،شمانكلين:مدنهاأهمومن.المجاورة

هناكالعمالينتجكما،السائدةالصناعةهيالسياحة

الأليافمنالمصنوعةوالقوارب،البلاستيكيةالمنتجات

بلدةفيمطارويوجد.الخفيفةوالطائرات،الزجاجية

نسمة.00456سكانهاعددبمبردج.

.جزيرة،وايت:أيضاانظر

لإنجلترا.هامبشايرفيرئيسيوميناءمدينةساوثاميئون

مدنأكبروهيالإنجليزيةالقناةفيتستنهرعندمصبتقع

نسمة.491و004سكانهايبلكدد.ساوثامبتونمنطقة

لشحنمركزوهيسواحلها.طولعلىالسفنأحواضوتنتشر

الأنشطةمنأوروبا.وقارةإنجلترأبينبحراوللسفرالبضائ!

الهندسةوصناعات،السفنوإصلاحبناءفيها:الأخرى

من.التبغوتصنيع،السياراتغيارقطعوإنتاج،الكهربائية

والبارجيت،الوسطىالعصورمبانيمنعددساوثامبتونمعالم

الوسطى.العصورفيبالمديخةيحيطكانسورمنجزءوهو

فيلبريطانياغزوهمبعدساوثامبتونالرومانأقاموقد

ذلكبعدوأصبحت.الميلاديالأولالقرنمنالأربعينيات

قام،أم541عاموفي.الوسطىالعصورفيرئيسياميناء

قبلساوثامبتونفيجيشهبتجميعالخامصرهنريالملك

أجينكور.معركةلخوضفرنساإلىالعبور

لها.مقراالقوميةالحمايةهيئةوتتخذهام532عامشيدلإنجلترا،ريبلساوثفىقديممبنىهولبريسالمز

!



كروثواسا49

ساوثامبتودفيراسيةالثانيةإليزابيثكوينتالمحيطعاسةتدو،الصورةلىاسسمر.ابناءصناعةومرحصلريطايا،فيالموالئأهمم!ساوثامبتون

.للإصلاح

حاملةرحلتهامايفلاورالسفينةبدأتالمدينةتلكمن

.ام026عامالشماليةأمريكاإلىالمهاجرين

وتتمتع.الكبرىلندنمنطقةتمثيمدينةساوثوارك

وكامبرويل،،بيرموندسيمنوتتألف.محليةبإدارة

التايمز.لنهرالجنوبيةالضفةعلىالمدينةتقع.وساوثوارك

وبها،التجاريةسريأحواضمنهاالشماليالقسمويض!

منطقةفهوجنوبيهاأما،الخفيفةالصناعاتمنعدد

نسمة.005691سكانهاعدد.سكنية

أمتراليكاتب(.أم-129)إيفان،ساوثول

جائزةحاز.للأطفالكتبهخلالمنعالميةشهرةحقق

مأ6691،6891،7191،769للأعوامالطفلكتاب

لكتابالقوميةوالجائزة،أم729عامكارنيجيووممام

واليابانأوروبامنأخرىوجوائز،م6891عامالطفل

مؤلفاته:ومن،أم819عامأسترالياوساموتلقىوأمريكا.

إلىأم(بم)659الرمادطريقأم(،)629التلالنهاية

أم(بم)679الثعلبجحرام(،)679الجامحةالسماء

أم(بم079)والعسلالخبزأم(؟)689ينطلقالبالوندع

وجوماتأم(،)729القمةفوقأم(بم)719جودتق

الغد؟عنماذاأم(بم)749غربابالطيرانقمأم(بم)739

فيالميلادعيدام(؟)819الذهبيةالإوزةأم(بم)779

وغيرها.أم()869راتشيلأم(،89)ءالشجرة

خلالوكان،ملبورنفيساوثولفرانسيصإيفانولد

لطائرةقائداأم(459-أم)939الثانيهالعالميةالحرب

المتميز.الطيرانوسامومنحسندرلاند،طرازمنمائية

ام(.759-)9188أورتوينكارلساور،

العلمى،بالنشاطحافلةسنواتعاشأمريكيجغرا!ى

الأمريكيةالصحفبعضعليهأطلقتوفاتهعندأنهحتى

سنةالدكتوراهدرجةساوركارلنال.الجغرافيينعميد

،ميتشيجانبجامعةالجغرافيافىمحاضراوأصبحأم519

،أم229سنةالأستاذيةنالحتىسنواتسبعبهاوبقي

جغرافيةبمالأرضمظاهرمورفولوجيةأعمالهأبرزمن

الجنوبيةأمريكافيالمزروعةالنباتات،الجنوبيةأمريكا

واعداد،التاريخيةالجغرافيافيمقدمةبموالوسطى

وانتشارهاالزراعةمواطنعنكتابتهأنعلى.الجغرافي

خلالالأرضبتاريخساوراهتموقد.فائقةشهرةأكسبته

تغيراتمنالطبيعيةالبيئةانتابوما،البشريةالعصور

بالذكروجديرالبحار.مياهمستوىفيوتذبذبات،مناخية

البشرية.الجغرافياعلىانصبتساورأعمالمعظمأن

الرحمنعبدانظر:.الرحمنعبد،الساوي

.ويالسا

الالاتفيوالاتصالالضبطدراسةالسايبرئيتية

وينرنوربرتالأمريكىالرياضياتعالمكان.والحيوانات

لهكتابفيونشرهالسايبرنيتيةمصطلحأدخلمنأول

.أم489عاموذلك

الإنسانبينالتشابهوينروصف،الكتابهذاوفى

وألالةالإنسانأنوآخرونوينرلاحظفقد،والآلات

عنوبحثهما،والنظام،بالمنهجيةاتسامهمافيششابهان

كماالمشتركةالخصائصأهمومن.وا!شخدامهاالمعلومات



59بول،نيموسا

التغذيةوتنطوي.الراجعةالتغذيةاستخدام-وينريقول

فيالتحكملضبطجهازإلىالمعلوماتإعادةعلىاراجعة

حرارةدرجةتكونعندما،المثالسبيلفعلى.السلوك

المعلومةهذهفإنجدا،منخفضةأوجدامرتفعةالإنسان

درجةبتصحيحعندشذالدماغويقوم.الدماغإلىتسترجع

المنزليالحرارةمنظميستخدموبالمثل،الحرارة

الفرنعملينظمعندما،الراجعةالتغذية)الترموستات(

.الحرارةمنمحددةبدرجةللاحتفاظ

اخترأعإلىالراميةبالمحاولاتقدماالسايبرنيتيةدفعت

القرأرات،اتخاذذلكفيبما،البشريالسلوكتقلدالات

علىتقتصرلاالالاتهذهأنوبما.المعلوماتوتحليل

نإتقولالنظرياتبعضفإن،الالىالعملمجرد

القرنأربعينياتومنذ.ثانيةصناعيةثورةتعتبرالسايبرنيتية

فيتؤثرالسايبرنيتيةأفكارأخذتالميلاديالعشرين

وعلومالحيويةالكيمياءمثلالعلميةالمجالاتمختلف

النفس.وعلمالحاسوب

رنانةكبيرة-حشرةسايركسدبور.دلورسايرلمحى،

،الأخرىالخاريطحاملةوالأشجار،المشعالصنوبرتهاجم

الدبور،أنثىتقومألممتراليا.شرقيوجنوبتسمانيافى

دويداتوتفقسفيها.بيضةوتضع،الشجرةفينقرةبحفر

وتهاجم.الشجرةبخشبوتتغذىالبيضةمناليرقانةمثل

الحشراتجلبتم.فقطالضعيفةأو،الميتةالأشجارالدبابير

منللتقليلمحاولةفيسايركس،دبورلإبادةالطفيلية

.الحشراتهذهأعداد

نقلالذيالأولللأسطولمرافقمركبسالررلوس

متهمسبعمائةمعالبحريةأفرادبرفقة،فيليبآرثرالحاكم

في،عقابيةمستعمرةلتأسيسأستراليا،إلىإنجلترا،من

خلئصيدنىإلىالأولالأسطولووصلويلز.نيوساوث

.أم788يناير26في،جاكسونبورتفي

ذلكمنأكتوبرفي،تاونكيبإلىسايريوسانتقل

مايوفى،جاكسونبورتإلىورجع.بالمؤنللتزودالعام

علىتحطمحيث،نورفوكجزيرةإلىأبحرثم.ام978

ميدانفيالانسايريوس،مرساةوتقف.البحريالحيد

.الحدثذلكعلىشاهذا،سيدنيفيماكووري

طنا052حوالىإلىتصلحمولةذومركبسايريوس

بنيقدوكانرجلا061منيتكونوطاقممتريا.

،أم781عامالشرقيةالهندجزرفيالتجاريةللأغراض

البريطانية.الأميراليةواششرته

فيتمام(بموتوحيدالشيوعية)التصارفيتنامانظر:.وونط

مدينة.،منههوشي

سايك!-معاهدةعقدت.ةمعاهلىبيكو،-سايكس

بينهماالعربيالمشرقلاقتساموفرنسابريطانيابينبيكو

الدولتانتوصلتفقد.الأولىالعالميةالحربخلال

نتيجةام619مايو61فيالمعاهدةهذهإلىالحليفتان

ماركالسيربريطانياممثلبيندارتسريةمحادثات

عرضااللذينبيكو،جورجالمسيوفرنساوممثل،سايكس

فوافقت،القيصريةروسياعلىالسريةمحادثاتهمانتائج

فىبحقهاوفرنسابريطانيافيهتعترفاتفاقمقابلفيعليها

وقد.الحرببعدالصغرىآسيامنمعينةمناطقضم

الذيالوقتفيوفرنسابريطانيابينالاتفاقيةهذهعقدت

لقاءبالاستقلالعهوذاالعربيةللأقطارفيهبريطانياقطعت

فيجانبهاإلىوالوقوفبمساندتهاالعربيةالشعوبقيام

فيهتبودلتالذيالوقتفىوأيضا،الأولىالعالميةالحرب

اتفاقيةإلىأدتالتيمكماهون-حسينالشريفمراسلات

بعداستقلالهمبمساندةللعرببريطانيافيهاتعهدتأخرى

تركيا.وهزيمةالحربانتهاء

بريطانياقسمتبيكو،-سايكسمعاهدةوبموجب

إلى-العربيةالجزيرةشبهباستثناء-العربيالمشرقوفرنسا

وهذهوالعسوريةاللبنانيةالسواحل:هىمناطقخمس

وبالنسبة.لبريطانياأعطيوالعراقلفرنسا،اعطيت

تبتلكنفيها،دوليةإدارةإنشاءعلىاتفقفقدلفلسطين

بافوروعدخطوةتبعتهاأولىخطوةمجردكانالتدويلأن

الرابعةالمنطقتانأمابعد.فيماالبريطانيالانتدابثم

الاعترافعلىوفرنسابريطانيااتفقتفقد،والخامسة

عربيرئيسبرئاسةمستقلةعربيةدولحلفأوبدولة

)المنطقةالمنطقتينإحدىفيلفرنسايكونأنعلىفيهما

والقروضالمشاريعفيالأولويةحق(السوريةالداخلية

وكذلك.والموظفينالمستشارينبتقديموالانفرادالمحلية

العراقية.الداخليةالمنطقةفيلبريطانيابالنسبةالأمر

بهيدريلاسراظلتالمعاهدةهذهأنبالذكروالجدير

)سابقا(.السوفييتيةالحكومةنشرتهاأنإلى،العرب

المعاهدةأنإلىالعربطمأنةإلىعندئذبريطانياوسارعت

وانضمامالحربمنروسياانسحاببعدملغاةأصبحت

الحلفاء.جانبإلىالعرب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تاريح،فلسطينا!هيونيهاالأولىالعالميةالحرب

المحتلةنلسطينالحسينبىعبداللهفرحانالشيخ،السعدي

للفوروعداعرباالأوسطالشرق

العربيةاضفةاحسينالشريف

أمري!ص،مغن(.-م491)2بول،سايمون

آرتطفولتهصديقمعكونجيتار،وعازفأغانوكاتب



نيل،لمونسا69

فيالشعبيةالروكرقصاتمجموعاتمعظمحارفنكل

عملأولسايمونوبدأ.العشرينالقرنمنالستينيات

.السبعينياتفيلهمنفرد

تومفىنفسيهماوجارفنكلسايمونمنكلأعلن

ساخرةملاحظاتبتسجيلقاماأم579عاموفيوجيري

المدرسةفيتلميذينكاناحينالمدرسةيافتاةبعنوانصغيرة

فىالمفاجئتقدمهماوجارفنكلسايمونوأحدث.التانوية

الشعبيةالروكرقصةتعديلفيبنجاحهماأم659عام

موادأغلبسايمونوكتب.الصمتأصواتلأغنيتهما

فيالساحرةالملاحظاتعلىتشتملالتىالأغانيهذه

مف!طربةمياهفوقوجسرأم(بم)689روبنسالسيدة

مأ079عامجارفنكلعنسسايمونانفصلأم(.)079

فىالمنفردالأداءفيالكبيرنجاحهسايمونوحقق

بعدمخبولامازالباسمأسطوانتهسجلعندماالسبعينيات

فميلمفىومثلوكتبأم()759السنواتهذهكل

ذدك،الصوتيالمذرجكونكماالأوحد،الأنيقالفرس

واتحد.الصوتىللتسجيلالحاملالسينمائيالفيلممنالجزء

موسيقيةحفلةلإقامةأم81!عامأخرىمرةجارفنكلمع

تلكتسجيلتموقد.نيويوركلمدينةالمركزيةالحديقةفي

السيرمواصلةعلىشجعتهماأسطوانةفىالموسسيقيةالحفلة

صفقالتي-الأسطوانةعلىوأطلقأم869عامحتىمعا

ألفهاوقد،الرحمةأرضاسم-لهاوهتفواكثيراالناسلها

سايمونولد.إفريقياجنوبمنسودموسيقيينمعبالتعاون

نيوجيرسي.بولايةبنيوارك

مسرحيكاتب(.-م291)7في،ساصن

والمسرحياتالساخرةللملهاةبتأليفهاختص،أمريكي

فينجاحاالتجاريالمسرحكتابأكثرجعلتهالتىالموسيقية

ال!مريكي.المسر!تارل!

وكانت.نيويوركمدينةفيسايموننيلمارفنولد

،الكوميديوالهزلبالمزاحمليئةخفيفةالأولىمسرحياته

مسرحيتهفيوركزأم(.169)بوقكوانفختقدمبتبدأ

تجاربهعلىأم()639الميدانفيالقدمينحافي

وفي.بنيويوركشقةفيحديثامتزوجكشخصالشخصية

سايموناكتشفام(،)659الغردانالزوجانمسرحية

الشحصية.العلاقاتحولالجادةالموضوعاتمنالكثير

وأقامزوجتيهما.عنانفصلابرجلينالروايةهذهوتهتم

ذاتهاالأخطاءبتكرارقاماولكنهمامعا،البيتفيالرجلان

متقديالمحبيننهايةروايةوفيزواجهما.دمرتالتي

فيزوجمغامراتسايمونأوضحأم(،)969العاطفة

بهمرتجنسيةثورةشهدقدالمجتمعأنيعتقدالعمروسط

الزنجبيلكعكةالسيدةروايةوفى.تجاوزتهأوجانبا

للمعمرينالشخصيةالمشكلاتأوضحأم(،079)

الشارعسجينروايةفىأما.سابقس!صيرلفنانبالنسبة

الحياةمشاكلمسايرةالزوجانفيحاولم(،7191)الاخر

الثاليالفصلروايةوتعد.كبيرةأمريكيةمدينةفي

تزوجلكاتبجزئيةذاتيةلسيرةهزليةدراماأم()779

رواياتوتعد.الأولىزوجتهوفاةبعدالثانيةللمرة

بايلوكسيوكآبةأم(بم)839برايتونساحلمذكرات

ذاتيةسيراأم()869العريضالشارعوحدأم(؟)85!

مراهقمسرحيكاتبتجاربعنهزليةماسشكلفى

ومجموعةام()689بلازامجموعةأنكماشاب،

فصلمنلرواياتمجموعاتتعدام()769كاليفورنيا

الضليةالمسرحياتوتشتمل.والزواجالحبعنواحد

حبيباأم()669المتلألئةالنجمةفتاة:علىالأخرى

أم(.)869الإشاعاتام(بم)729المشرقةالشمس

موسيقيةهزليةمسرحياتلأربعقصصاسايمونكتب

أم(؟)669المحبوبالإحسانام(بم)629أناالمغير:هي

أغنيتنايعزفونإنهموأخيرا:أم(9)68الوعودالوعود

للسينمارواياتهمنالعديدبإعدادسايمونقاموقدأم(.)171

بعيدا:مثللأفلامالأصليةالنصوصكتبأنهإلىبالإضافة

أم(بم)729الحزينالطفلام(؟)079البلدةأهاليعن

أم(.)779الوداعفتاةأم(؟)769بالموتالقتل

خليجعلىبحريةوقاعدةمدينةسايمولزثاون

المدينةتقعإفريقيا.بجنوبتاونكيبمنلالقربسايمون

الساحلعلىنسمةلأهأ03سكانهاعدديباالتي

كم04حواليبعدعلى،الكابجزيرةلشبهالشرقى

.تاونكيبجنوب

سنة.15.منلأكثرتعودمبنى21بالمدينةيوجد

.جورجسانشارعفي،التاريخيالميلفيمعظمهاويقع

عامإلىتاريخهاويرجعالمبانىأقدممنالأميراليةداروتعد

الصيدلمرابمطقاعدةيعتبرالمرفا،أنكما.أم481

رئيسية.صناعةالسياحةتعدكما.الخاصةواليخوت

سايمونالحاكماسمعلى،سايمونزتاونسميت

إلىأم196منالكابمستعمرةوقائدحاكمفاندرستل،

للقواتمركزاأصبحتأم،481عاموفي.ام996عام

فىالبريطانيللأسطولوقاعدة،البريطانيةالملكيةالبحرية

بريطانياسلمت،أم579عاموفي.الأطلسىجنوب

البحرية.لقواتهامركزالتكونإفريقيالجنوب،سايمونزتاون

باقديمجلامورجانمدمنطقةفيمقاطعةظليسايس

،كاردفشماليتقع.نسمة)00663سكانهاعددويلز.

كماورايجوس،بندرينوأبرشيةأبرديرمدينةبهاوتوجد



وهناك.كلايداكوواديسايننهرواديبالمقاطعةيوجد

أماوأبرساينن،آشجبالقربالحجريللفحممناجم

ويضم.الخفيفةللصناعاتمركزانفهماوسومباتشهرواون

الريفية.أبرديروحديقةالقوميةبيكونزبركونحديقةالإقليم

كما،الغاباتمنجذابةمنطقةكلايداكوادييفممكما

وأبرساينن.أبرديرفيرياضيةنشاطاتتمارس

.جلامورجان:أيضانظرا

المكية.الكريمالقرآنسورمنسبأسورة.سورةسيأ،

آياتهاعدد.والتلاثونالرابعةالشريفالمصحففيترتيبها

تعالىاللهلأنسبأتسميتهاجاءت.آيةوخمسونأربع

فيأهلهاكانوقد،اليمنملوكوهمسبأ،قصةفيهاذكر

حدائقمساكنهموكانتوهناء،وسرورورخاء،نعمة

،العرمبالسيلاللهدمرهمالنعمةكفروافلما،وجنات

يعتبر.لمنعبرةوجعلهم

بموضوعاهتمتالتي،المكيةالعسورمنسبأسورة

إثباتمن،الدينأصولوتناولت،الإسلاميةالعقيدة

والنشور.والبعثوالنبوة،الوحدانية

الذيوعلاجلاللهبتمجيدالكريمةالسورةابتدأت

بحكمته،الكونودبر،العالمشؤونوأحكم،الخلقأبدع

مثقالعلمهعنينربلاالذي،الحكيمالمبدعالخالقفهو

البراهينأعظممنوهذا،الأرضفيولاالسمواتفيذرة

قضيةعنالعسورةوتحدثت.العالمينربوحدانيةعلى

وتكذيبهم،للاخرةالمشركينإنكارقضيةهي،مهمة

بربهيقسمأنظ!!هالرسولفأمرت،الموتبعدبالبعث

وتناولتالأجساد.فناءبعدالمعاد،وقوععلىالعظيم

داودفذكرت،السا،معليهمالرسلبعضقصصالسورة

أفياعمنلهمااللهسخروما،الصلامعليهماسليمانوولده

الشتاءخلالتسبتالتيالحيوانات

79السبات

رسالةحولالمشركينشبهاتبعضتناولتكما.النعم

الأدلةوأقامت،بالحجةففندتها،والمرسلينالأنبياءخاتم

النبيرسالةوصدقووحدانيتهاللهوجودعلىوالبراهين

اللإيمانإلىالمشركينبدعوةالسورةوختمتلمجهممر.الخاتم

أجمعين.الخلقأمورتدبيربيدهالذيالقهار،بالواحد

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

م(.066-؟هـ،4.-)؟عبداللهسبأ،ابن

والحميري،الرواياتبعضفي،الهمداني!حبأبنعبدالله

أمهوكانتصنعاءأهلمنيهودياكان.أخرىروأياتفي

،عثمانزمنفيأسلمالسوداء.ابنعليهفأطلقحبشية

محاولأقطرإلىقومنالمسلمينبلدانفييتنقلوأخذ

الذينمنوكانعدب،النبيرجعةمذهبهومن.إضلالهم

بنعبداللهأصحابوالسبئية.عنهأدلهرضيعليايؤلهون

مذهببعضهمذهبعلي،فيشديدغلولهمممبأ،

المسيح.فيالنصارى

منكثيرافإنعنه،المعلوماتقلةمنالرغمعلى

مختلفة.تاريخيةأدوارفيإليهأشارواوالمؤرخينالإخباريين

عهدفيحدثتالتيالفتنةفىإليهالإشارةكثرتوقد

ورائها.منكانأنهوزعمواعنهاللهرضىعثمان

.عفانبنعثمانأيضا:انظر

بعضفيهاتدخل،بالنومشبيهة،سكونحالةالسيات

البياتأحياناعليهويطلقالشتاء.أثناء،الحيوانات

وتقللالبرد،منأنفسهاالمسبتهالحيواناتوتح!.الشتوي

الحيوانجسمحرارةدرجةوتكون.الطعامإلىحاجتهامن

وتنفسهقلبهونبض،الطيعيةالدرجةمنأقل،المسبت

كا!"!؟73ط؟"؟لم---+--؟+-س؟+الفنسقدع



الصيفيالسبات89

إلىالحالةهذهفيالحيوانويحتاجكبير.حدإلىبطيئين

نأويم!س،الحياةقيدعلىيبقىأعىالطاقةمنالقليل

وبذلك.جسمهفيالخزونالدهنباستهلاكفقطيعيش

عندماالشتاء،بردفيتعيشأن،المسبتةللحيواناتيمكن

نادرا.الطعاميكون

السمامات،مثلالطيوربع!تضمالحار.الدممسبتات

والأرانبالسناجبوالخفافيشمثلالثديياتوبعض

الحيواناتهذهمعظموتأك!!.الجبليةوالفئرانوالقنافد

الطعاماختزانويتم.الخريففيالطعاممنكبيرةكميات

الطاقةيوفرالذيوهودهن،صورةفي،الحيواناتأجعمتامفى

متصلانوماالمسبتةوالثدلياتالطهيورتنامولا.السباتأثناء

عدةالحيواناتهذهتمارسرذلكمنوبدلآالشتاء.خلال

منفتراتمعتتناوب-العميقالسباتمنفترات-نوبات

فى،المممباتمننفسهاتوقظأنعلىقادرةوهي.اليقظة

ويختزن.والحرارةء،بالدفأيضاتستيقظوقد،وقتأي

وتأكلجحورها.أوكهوفها،فيالطعامالمسبتاتمنالقليل

.السباتنوباتبينالطعامهذا

الشتاء،خلالاسحباتفترة،الدببةبعضوتمارس

كانإذاماعلىالعلماء،يتفقول!ا.الطويلبالنوموتتسم

الكثيريصنفولالا.أمحقيقئاسباتا،الشتويالنومهذا

حرارةدرجةلأن،مسبتاتأنهاعلىالدلبةالعلماءمن

.السكونخلالطفيفاانخفاضاتنخفض،الدبجسم

منبسهولةإيقاظهايمكنالدببةأنإلىأيضاأشارواوقد

،كثيرونآخرونعلماءيعتقدذلك،ومع.الشتوينومها

معدلبأن،ذلكعلىويبرهنون،حقيقيةمسبتاتالدببةأن

أقلإلى،الشتويالنومأثناءينخفض،الدبقلبضربات

الدببةأنالعلماء،هؤلاءويعتقد.الطبيعيالمعدللصفمن

لمماكنة،تكونعندما،عاليةأجسامهاحرارةدرجةتكون

تفعلكما،الحرارةمنكثيراتفقدلاالكبيرةأجسامهالأن

.الأخرىللمسبتاتالصغيرةالأجسام

مثلالبرمائياتبعضتفمموهيالبارد.الدممسبتات

مثل،الزواح!ولعض،السامةوالضفادع،الضفادع

حرارةدرجةوترتفع.والسلاحف،والثعابين،السحالي

وعندما.البيئةحرارةدرجةمعوتنخفضالحيواناتهده

تدخلأجسامها،حرارةدرجةانخفاضالباردالمناخيسبب

والزواحفالبرمائياتإيقاظويمكن.السباتفررالحيوانات

بدرجةالبيئةحرارةدرجةترتفععندما،السباتمن،فقط

أجسامها.فىالدفءلبعث،كافية

الخفافيشأنواعبعضتكون.السباتمنأخرىأنواع

مثلالطور،بعضوتعون.الليلفيونشطةالنهار،فيساكنة

وتعرف.الليلفيوساكسةالنهار،شينشطة،الطانةالطور

.النهاريالشتويبالسبات،السكونمنالأنواعهذه

أنفسهالتحمي،الصيففيالحيواناتبعضوتسكن

السكونمنالنوعهذاويسمى.والجفاف،الحرارةمن

سكوناالحشراتبعضوتمارس.الصيفيالسباتباسم

نأويمكنالنمو.ونقص،الخمولمنفترةهوكاملا،

وإذأ.السنةفصولبعضفىالكاملالتوقفيحدث

فيممباتايسمىقدفحينئذالشتاء،فيووقع،صادف

.الأحيانبعض

الحمترة

الحية

شرطماا

اررذا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصيميالسبات

المائيةالسلحفاة

أغراشةا

حياةفيتحدثسكونحالةالصيفيالسبات

وتحمى.الجافةالحارةالفتراتأثناءالحيواناتبعض

بنفسالجفاففيتقريباصيفاتسبتالتيالأنواع

منششاءتسبتالتىالحيواناتبهاتحميانتىالطريقة

تنفسه،فإنصيفاماحيوانيسبتوعندماالبرد.

وهذاتتباطأ،الأخرىجسمهوعمليات،قلبهونبضات

الماء،إلىالحاجةمنيقل!النشاطفيالانخفاض

طوالالحياةقيدعلىالبقاءيعستلإإلحيوانوبذلك

ذلكلولافيهايموتقدالتيالجافةالحارةالفترات

.النشاطفيألانخفاض

والزواحفالبرمائيةالحيواناتأنواعم!العديدتسبت

.والأسماكوالحلزونات،الحشراتبعضتفعل!ماصيفا،

التيوالجداولالبركفىصيفاتسبتالتيالأسماكوتعيش

التيالحيواناتبعضوتكون.الجافالفصلأثناءتتبخر

،الرئويوالسمكالضفادعأنواعمختلفتشمل

الصيفىالسباتفيالدخولقبلشرانق،والسمندلات

الجلدفقداندونالحيلولةعلىالشرنقةوتساعد.مباشرة

انتهاءبعدالصيفىالسباتمنالحيوانويمستيقظأطماء.

شرنقته.منويخرج،الجافالفصل

الأخرىوالثديياتالأرضيةالسناجبتعدماكثيرأ

الصيني"السباتحيواناتمن-الصيفأثناءتسبتالتي-

عنمباشرةبويقةناجماليسخمولهاأنيبدوأنهإلا

تلكمثلأنإلىالحيوانعلماءبعضوينظرالماء.نقص

فترةتدخلالتيالشتويالسباتحيواناتمنالثدييات

الصي!.فيالسبات

.الرئويالسمك؟السباتأيضا:انظر

الكبولتق.قردانظر:.السياجو

الماء.بقان!:.الظهريالسباح
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متفرخ!.

السلاحة

الماءفيالتحركيتضمنالرياضيالنشاطمننوعالسيا،

للترويح،قسائعنمطوالسباحة.والرجلينالذراعينباستخدام

صحية.تمارينكونهاعنفضلامهمةعالميةورياضة

كبارهمإلىصغارهممنكافةالأعمارفيالناسيسبح

البشرملايينيستمتعالعالمأرجاءكلففي.المرحبغرض

آخرونويسبحوالأنهاروالمحيطاتالبحيراتفىبالسباحة

مكشوفةخارجيةأو،مغطاةداخليةإماسباحةأحواضفي

الطلق.الهواءفي

لمنسوبيها.السباحةأحواضالجمعياتآلافوتؤمن

فيسباحةأحواضلديهاالعائلاتمنكثيراأنكما

الخلفية.الأفنيةفيأومنازلهاحدائق

السباحةأصبحت،الميلاديالعشرينالقرنوخلال

فىالسباحينألوفيتنافسحيث؟رئيسيةتنافسيةرياضة

السباحة.ونواديوالكلياتالمدارستنظمهامهرجانات

العالممناطقمنكثيرفيالعالميينالسباحينأفضلويشارك

المسابقاتتلكوتشثل.السنويةالسباحةمسابقاتفي

وقد.الصيفيةالأوليمبيةالألعابدوراتمنمهماجانبا

بطولاتتحقيقالطويلةالمسافاتسباحيمنكثيرحاول

بينالواقعالكوكخليجعأو،الإنجليزيالقنالعبورفي

نيوزيلندا.منالجنوبيةوالجزيرةالشماليةالجزيرة

منأخرىبألوانالممتازونالسباحونويستمتع

منأوالمقفز،علىمنالغطص:وتشملالمائيةالرياضات

والإبحارالماء،علىوالتزلج،الأمواجوركوب،المنصةعلى

تنفس،بجهازالعميقوالغطسالماء،وكرة،باللوح

المتزامنة.والسباحة

مائيةرياضاتالجيدةالسباحةعلىالقدرةتخدم

أكثرتجعلهاحيثالزوارقوركوبالصيد،مثلأخرى

قدالسباحةعلىالقدرةفإنذلكعنوفضلا.ومتعةأمانا

.للغرقتعرضماإذاشخصحياةتنقذ

علىللمحافظةالرياضيةالتمارينأفضلأحدوالسباحة

تنشيطفيوتسهم،القلبعملتحسنفهي،البدنيةاللياقة

.العضلاتتقويةعلىتساعدكما،الدمويةالدورة



السباحة001

الداحليةالمساسحأ!اتهيا،المفيدةالمحببةالرياضاتسالسباحة

الحارحية.المسالحأحد(الصورة)كط.والحارجية

السلامةإجراءات

منوغيرهاوالصيد،الزوارقوركوبالسباحةتعد

وشعبية.انتشاراالأكثرالترويحألوانمنالمائيةالرياضات

الأمنبمبادئالمعرفةتعوزهمالناسمنكثيرافإنذلكومع

عامكلففىللخطر.التعرضاحتمالاتتجنبأوالمائي

أحداثمعظمتجنببالإمكانوكان.غرظالآلافيموت

ملتزماوكان،يسبحكيفشخصكلعرفلوالغرق

العرضويوضح.السلامةلإجراءاتالألمماسيةبالقواعد

حياةتنقذقدالتيالفنيةوالأساليبالقواعدالتالي

ظرففياخرشخصحياةإنقاذعلىتساعدأو،الشخص

.طارئ

يسبح.كيفشىءكلقبلالفرديتعلمأنيجب

التيالتروبالاجتماعيةومراكزالمدارسمنكثيروتوجد

الدروستلكتقدمماوكثيرا،السباحةفيدروساتقدم

متخصصة.هيئات

لك،رفيقمعدائمااسبحبلمطلقا،تسئوحدكلا

الوقت.طوالالماءفيرفيقكمكانتتبععلىواحرص

سباحيحمايةتحتتقعالتيالاماكنفىاسئفقط

خاليةالسباحةمنطقةتكونأنويجب،المحترفينالإنقاذ

لمنوإنهصافيا.نطفاالماءيكونأنيجبكما،العوائقمن

سوأءخارجيةحمايةدونمياهأيتسئفيأنالخطورة

.بحيرةأونهرأومحيطفي

بدرجةونطفةعميقةالغوصمياهتكونأنيجب

عنبحثاحولكان!تغطسأنوقبل.القاعبرؤيةتسمح

خطمتكالبدايةمنذتحددأنويجب.اخرينسباحين

بتوجيهبالقاعالاصطدامتجنب.المياهودخولكللغوص

.ال!مامإلىيديك

فإنبالسباحةخبرةذاأممبتدئاسباحاأكنتوسواء

،حادثأيمنالنجاةعلىتساعدكالنجاةلقفزةمعرفتك

منتمكنكالنجاةقفزةإنالماء.فيطارئةأزمةأيوتخطى

قدربذلجمع،طويللوقتالماءسطحفوقووجهكالطفو

بجسمك،واسترخبالهواءرئتيكاملأ.الطاقةمنضئيل

ذقنكواخفضببطء،أسفلإلىورجليكذراعيكأنزل

رئتيكفىالذيالهواءأنستجدالصدر،علىلأسسفل

التنفس،إلىحاجتكعندالماء.سطحفوقظهركشبت

الماء،خارجوجهكوأبق،الأنفعبرسريعاتزفرأنعليك

وضعإلىذلكبعدعد،الفمخلالمنواستنشق

الماءخارجلأعلىفمكرفعويمكنكوالطفو.الاسترخاء

فىمعارجليكتضمأو،أسفلإلىيديكتد!بأنأطتنفس

رفق.

الإنقاذسباحىعلىالإنقاذمحاولاتقصرويجب

تعرضلممباخحياةإنقاذتستطجعفإنكذلكومع.المدربين

الشخصكانإذافمثلا:سباحا،تكنلملوحتىلمأزق

وأعمودا،أوخشبيا،لوحاإليهتمدأنفيمكنكمنك،قريبا

ثمالقبيلهذامنآخرشيءأيأومنشفةأوقميصا

منتثبتأنينبغىوهنا.الأمانموقعإلىالسباحتسحب

تتجنبلكيمنخفضابجسمكاحتفظاوراقدا،وضعك

نأفيمكنكبعيدا،السباحكانإذاأماالماء.داخلسحبك

وأخشبيا،لوحاأوالنجاةسترةأوالأمانحزامإليهتقذف

.النجاةعلىالسباحويعينيطفوآخرش!يءأي

الذينالإنقاذسباحيمنالكثيرإلىالحاجةوتشتد

السباحة،أحواضلحرالممةسنويةتدريباتيتلقون

.المياهوجودومناطقالشاطئيةوالخيمات

أوالعائلةلأفرادمميزاترفيهيانشاطاتو!رالتىالعناصرمرالل!ئح

المنارل.أحد!ى!سئمعصأعلاهالصورةفىالأصدقاء.
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السباحةفيوالضرباتالرفسات

وأيديهموأذرعهموأقدامهمأرجلهمالسباحونيحرك

وسرعة.بسهولةالماءعبرأنفسهه!يدفعوالكيمعينةبوق

هذهوتتحدرفساتوالاقدامالأرجلحركاتعلىويطلق

باسمالمعروفةواليدينالذراعينفحركاتالحركات

.ضربات

أنواعأربعةالسباحونيستخدم.الأساسيةالرفسات

لممباحةرفسة2-.الرفرفةرفسة-أ:وهيالرفساتمن

المقص.رفسة-4.الدلفينرفسة3-الصدر.

منأكثرأوواحدةعملفيالرفساتهذهتستخدم

يلي:كماالضربات

علىوالأسهلانتشاراالأكثرهي.الرفرفةرفسة

هذهلأداءالقوةتأتىأنوينبغىتعلمها.فيالسباحين

إلىبالتناوبالرجلانتتحرك.الرجلأعلىمنالرفسة

للركبتينالخفيفالانثناءمعأسفلوإلىأعلى

تركلأنكلوكما،القدمينمنالدفعيأتيواسترخائهما،

لدميك.بأصارعالفاشيئا

حد،أقصىإلىرجليكبمدابدأالصدر.لمحمباحةرفسة

اتجاهفيعقبيكاجع!!ثم،للخلفتشيرالقدمينوأصالغ

قدماكتقتربوعندما،مباشمرةالماءلممطحأسفلالوركين

دور.الخارص!تجاهأفردهماثمركبتيكاثنوركيكمن

نحومتجهةقدميكأصالغلتكون)الكاحلين(القدمرسغي

توقف-دون-الخلفإلىقدميكادفعثمأيضا.الخارج

الخلفنحورجليكأصابعتتجهحتىمعارجليكواضمم

.أخرىمرة

رفسةفىولكنك،الرفرفةرفسةتشبهالدلفينرفسة

وقتفيأسفلوإلىأعلىإلىالرجلينكلتاتحركالدلفين

واحد.

جانبيه.منأيعلىمداروالجسمتبدأ.المقصرفسة

للخلف.القدمينأصابعتوجيهمعمعاالرجلينضم

جزئيامفتوحتينرجليكابسطثملأعلىركبتكاسحب

الرجلومحركا،المفتوحينالمقص)فردتي(نصليمثل

إلىمعاالرجلينأعدذلكبعد.الوركمنالأمامإلىالعلوية

المقص.حركةتشبهبحركةالأصلىوضعهما

الكرولضربة-أ:وهي.الأساسيةالضربات

ضربة-4الصدرضربة3-الظهرضربة2-الأمامية

الجنب.ضربة5-الفراشة

الضرباتوأكثرأسرعالأماميةالكرولسباحةضربة

ممتحدةمطردةدائريةحركاتذراعيكحركفميوعا.

بينماالماء،سطحفوقفقطواحدةيدااجعل.الرفرفةرفسة

بإدارةتنفسالماء.تحتلأسفلالأخرىاليدتسحب

الصساعيةينمعبمدينةالرياضيالمركزفيللتمري!مكشوفمسبح

السعودية.بيةالعربالمملكة

عبرالجانبهذاعلىاليدتمرعندماالجانبينأحدإلىرأسك

الفمعبرفيكونالزفيرأما.الفممناستنشق.رجلك

الماء.فيبوجهكالاحتفاظمعوالأنف

وهي،ظهركعلىراقدوأنتتؤدىالظهرضربة

ويتمالماء،خارجدائمايكونوجهكلأنمريحةضربة

علىالزحفضربةفييحدثومثلما،بسهولةالتنفس

فيالماءوخارجداخلبالتبادلذرأعكليتحركالصدر،

الرفرفة.برفسةالرجلانتقومبينمامطردةدأئريةحركة

معبالتوافقتؤدىمريحةأخرىضربةالصدرضربة

وتبسطالماء،فيووجهكتبدأالصدر.سباحةرفسة

اليدينراحتياتحاهمعحد،أقصىإلىوالرجلينالذراعين

دفعمعللخلفذراعيكاسحبذلكبعد.الخارجنحو

فيالحركةاليدانتواصل.الخارجوإلىاسفلإلىيديك

فياليدانتبدأوعندما.الذقنتحتلتلتقيادائرةشكل

النهايةوفي.تتنفسكيرأسكارفع،أسفلإلىالدفع

كرر.للأماموانزلقأخرىمرةورجليكذراعيكابسط

نهايةفيالصدررفسةبعملقم،المتتابعةالعملياتهذه

.للانزلاقذراعاكتمتدعندماالضربة

رقيقةولكنها،التعلمصعبةضربةالفراشةضربة

صوبالضربةهذهفي.صحيحبشكلأديتإذاورشيقة

وإلىأسفلإلىاسحبهماثمالماءفوقللأمامالذراعينكلتا

نحوالتحركفىذراعاكتبدأوعندما.الرجلينحتىالخلف

غطسثمشهيقاوخذالأمامإلىرأسكارفعرجليك

للأمطمذرالمجكتحركعندمازفيراوأخرجالماءفيرأسك

ضربةعملأثناءدلفينرفستيعملعليك.أخرىمرة
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والأخرىالماءفييديكتدخلعندماإحداهما،كاملة

الجسم.تحتالذراعانيمرعندما

يأوعلى،وضئجانبيفيوأنتتؤدىالجنبضربة

إلىرأسكأسندأكثر،راحةلكيحققالذيالجنبين

اليدراحةلفمعالأمامإلىوالمنبسطالمنخفضذراعك

ويضغطالجنبفوقالعلويالذراعويكون.أسفلإلى

تحتيكونحتىالماءفيلاسفلالمنخفضةاليدكف

لتتلاقىأعلىإلىالعليااليدتنزلقالوقتلفسوفى،الكتف

بينما،المقصرفسةالرجلانوتؤدي،السفلىمإليد

فىالعليااليدوتضغطالامتداد،وضعإلىالسفلىالذراع

تكرارقبلمامالأإلىمنزأغاتندفعولذلك.القدميناتجاه

العملية.هذه

مناخرعدداالسباحونيستخدم.أخرىضربات

وأكثرهاالأساسيةالخمسالضرباتإلىإضافةالضربات

الأولية،الظهروفربةالكلابيالتجديفضربةأهمية

علىيديكاجعلال!!لابيالتجديفضربةتؤديولكي

بحيثالماء،تحتدائريةحركةفيودورهما،فنجانشكل

ثمالخلفإلىوالأخرىالأمامإلىاليدينإحدىتكون

أما.الكلابيةالتجديفضربةبمصاحبةالرفرفةرفسةتؤدي

الظهرضربةأما.الضربةأداءطوالالماءخارجفيبقىالرأس

علىوأنتالعاديةالظهرضربةمثلتؤدىفهيالأولية

حتىالجسمجانبيطولعلىلأعلىيديكار!.ظهرك

ثمللخارجأصابعكوأفرد،اليدينلفذلكبعد.كتفيك

السباحونويؤدي.للأمامالانزلاقمعلأسفليديكأدفع

أضربة.اهذهمعالصدرسباحةرشسة

السباحةرياضة

المسابقاتالهواةللسباحينالدوليالاتحادينظم

مستوىعلىالمائيةالرياضاتمنوغيرهاللسباحةارروأجةا

منالهواةللسباحينلىالدرالاتحادولمجكون.أ!واةا

دولة.051منأكثرمنوطنيةاتحادات

طويلةالمسابحفيالسباحةمسابقاتتقام.المسابح

ويبلغالمسارقصيرةوأخرىمترا05طولهاويبلغالمسار

ستةإلىالطويلةالمساراتمسابحوتنقسممترا،52طولها

وأمترينبينممركلعرضويبلغ.ممراتعشرةأوثمانيةأو

المجازيةوالحطوطالحوارحلقاتتشاهدواحد.مجارسباحولكلالسباق()مجازاتممراتإلىمقسماقا!لىممسحقانونيمسبح

ممباقاتفىالسباحينليحذرالماءعلىمعلقعلميوجدالمجارنهايةوقر!.السباقأتاءممباحكلضشدالمجاريةوالعلامات

المجار.حطلهايةم!اقزا!معدالظهرر!سة

الطصر!ساتلساحر،أعلام
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البطولاتمسابقاتمعظموفيالمتر.ونصفمترين

المسابحمنكلفىممراتثمانيةاستخداميجبالوطنية

المسار.وقصيرةالمسارطويلة

بالأرقامالهواةللسباحينالدوليالاتحادويعترف

فقط.الطويلةالمساراتمسابحفيالمسجلةالدوليةالقياسية

2.1القانونيةالمسابحفيالماءعمقيكونأنويجب

ويوجد.م652حوالىحرارةدرجةوفي.الأقلعلىمترا

الممر،خطوطتسمىعوأماتالسباحةحوضبطول

الماءسطححفظفىوتساعدالممر،حدودتحددوهي

ساكئا.

أنواعخمسةفيالسباحونيشارك.السمباقاتأدواع

وسباحةالصدر،وسباحة،الحرةالسباحة:اسمباقاتمن

ا!!الفرديوسباقالظهر،علىوالمسباحة،الفراشة

منيناسبهنوعأيالسباحيختارالحرةالسباحةسباقففى

الزحفسباحةدائمايستخدمونالسباحينولكن.السباحة

فإنالمتنوعالفرديسباقفيأما.الأسرعلأنهاالبطنعلى

منأيباستخداممتمساويةلمسافاتيسبحونالرياضيين

الأربعة.السباحةأنواع

السباحةسباقاتتقاموالدوليةالوطنيةالمسابقاتوفي

،001،00،2004،008لمسافاتالفرديةالحرة

طولفإنالفراشةوسباحةالظهر،سباحةأمامتر.0051

المتنوعالفرديمسالقةوتكونمتر.001،002مسافاتها

متر.00،2004لمسافة

المنافساتمنالسباحةفيالتتابعمسابقاتوتعد

منهمكليسبحسباح!تاربعةمنيتكونفالفريق،الممتعة

سباقاتفيوالنساءالرجالفرقوتشترك.متساويةمسافة

وتتابع،متنوعفرديمتر004وتتابع،حرةمتر004تتالغ

عضوكليسبحالمتنوعالتتابعسباقوفي.حرةمتر008

متر.أ..لمسافةالسباحةمنمختلفبنوعالفريقفي

أوالأنهارفيتقامالتيالمفتوحةالمياهمسابقاتوفي

فيكم25تبلغالمسافاتفإنالمحيطاتأوالبحيرات

فىكمأ5أوكمأ.أوكموهالدوليةالمسابقات

الوطنية.المسابقات

متنوعةبمستوياتالمسابقاتتقام.السباحةمسابقات

ويشارك،الدوليالمستوىحتىالمحلىالمستوىمنبدءا

التيالوقتمحدودةالمسابقاتفياسمباحينمنكثير

-يراعوأأنالسباحينوعلى.الكبرىالمنافساتفيتجرى

حتىيرغبونهاالتىللمسابقةالمحددةالأوقات-الأقلفى

الكبيرةالمسابقاتوتضمفيها.بالاشتراكلهميسمح

للمسابقة،الرسميهوالرئيسفالحكم:الإداريينمنالعديد

نأمنويتأكدالاخرينالإداريينعلىيشرفالذيوهو

القانونية.بالقواعدملتزمونالسباحين

يستعد،للغطسالوطيالكويتدولةمشخبلاع!،البغليفيصل

!.غطحساتهحدىبللقيام

المؤهلونوالسباحون.شعداهلامحددممرسباحولكل

السباحونأما،الوسطىالممراتيحتلونالاسرعللإنجاز

عندالسباقيبدأ.الخارجيةالممراتيحتلونفهمالأبطأ

يقومالسباقأثناءوفيالبدء.بوقأومسدسصوتسماع

حوضنهايةعندودورانه،سباحكلبمراقبةالممراتحكام

يلغىقانونيغيردورائاأوضربةالحكمعاينفإذاالسباحة

.السباحسباق

للتوقيتإلكترونىنظاميوجدالمسابقاتمنكثيروفي

يجدأ.الثانيةمنأ!دالنهايةترتيبيحددوالتحكيم

لكلالوقتويغسجلالبدايةإشارةمعالعملالاليالجهاز

حوضنهايةفيالمثبتةاللوحةيدهتلمسأنبمجردسباح

السباحة.

السباقفىالسباخأداءيعتمد.وا!لنعطفاتالبدايات

،السباقبدءفىمهاراتهاستخداممدىعلى-جزئيا-

السباحةسباقبدايةففي.شموطكلنهايةفيودورانه

السباحيكعسب،الفراشةوسباحةالصدروسباحة،الحرة

عندللأمامممكنهمسافةلأبعدالهواءفيبالاندفاعوقتا

وينطلقالماء.يلمسأنوقبلالماءفىللنزولالغطس

بدايةمنصاتفوقمنالمسابقاتهذهفيالسباحون
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السباحةفيالعالميةالقياسيةالأرقام

ولةلداالفائز

المتحدهالولاياتجاجرتبرم

روصيابولوفألكسندر

إيطاليالمبرئيجيورجيو
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501السباحة

فييبدأونفإنهمالظهرسباحةسباقاتفيأما.مرتفعة

بمكعباتيمسكونفهمللممر.مواجهةوظهورهمالماء

البدءإشارةوعند.السباحةحوضبنهايةالمتصلةالبدء

القدمينويستخدمونما،حدإلىمقولمسةظهورهمتكون

قوةبأقصىالسباحةحوضنهايةاتجاهفىللاندفاع

ممكنة.

ففى.للسباحالوقتأيضاالسريعةالدوراناتوتوفر

الدورانإلىحونالسبيلجأالظهروسباحةالحرةالسباحة

الدورانهذافىوهمالشقلبةأوالنترطريقةباستخدام

نهايةلمسهمبعداتجاههملعكسالماءتحتشقلبةيعملون

المفتوحالدورانوالفراشةالصدرسباحوويستخدم.المسبح

عكسأثناءالماءفوقبرؤوسهمفيهيحتفظونالذي

اتجاههم.

مهاراتتوحدمائيئرياضةهي.التزامنيةالسباحة

يؤدي.البهلوانيةالمهاراتمعالتوقيتمهاراتمعالرشماقة

الموسيقىتلائممعينةحركاتالرياضةهذهفىالسباحون

الموسيقىإيقاعمعحركاتهميوائمونفهماختاروها،التى

تضفيها.التيالنفسيةوالحالةالمصاحبة

الماء.باليهقبلمنتسمىالتزامنيةالسباحةوكانت

الاستعراضاتفيالاستعراضيةالسباحةمنلوئابدأتوقد

حتىالاستعراضاتهذهمثلفيمحببةسمةوظلت،المائية

للسباحةدوليةقواعدأولوضعتحيثأم9ء2عام

فيمرةلأولالميدالياتلهارصدتثم.كرياضةالمتزامنة

.ام849عامالصيفيةالأوليمبيةالألعاب

مسابقاتإلىالمتزامنةالسباحةفيالمنافساتوتنقسم

مسابقاتأو،ثلاثيةومسابقات،زوجيةومسابقات،فردية

أعضاء.خمسةإلىأربعةمنالواحدالفريقويضم.فريق

مننوعانمتسابقفريقأوثلاثيأوزوجيأوفردولكل

هيفالتشكيلات،والنمطيةالتشكيلات:الحركات

التشكيلاتبينتجمعفهيالنمطيةأما،البهلوانيةالحركات

مختلفة.أنماطلتكوينالسباحةوأنواع

منأكثرأستخدامالدوليةالمسابقاتفيويمكن

وفيها،سلسلتينإلىبدورهاتنقسموهيتشكيلا.خمسين

نأويجب،الأولىمنصعوبةأكثرالثانيةالسلسلةتكون

الأولى،السلسلةمنتشكيلاتثلاثةالسباحونيؤدي

الثانية.السلسلةمنوتشكيلين

يبدؤهاحيثمألوفاشكلاالدلفينسباحةوتعد

داخلأنفسهميدفعونثم،ظهورهمعلىطفوااسحباحون

يعودونثم،كاملدورانعملمعالبدايةفيبرؤوسهمالماء

سباحةفيالركبةانثناءتشكيلوفيالطفو.وضعإلى

حركةأدائهمأثناءالركبةبثنىالسباحونيقومالدلفين

الماء.تحتدائرية

-!

!!



السباحة601

نمط.أوتشكيللكلالنقاطبمنحالحكامهيئةوتقوم

درجاتالحكاميقدرتشكيلكلمنالانتهاءوبعد

وكذلكتشكيلمنماقدموهلصعوباتطبقاللسباحين

الحكامفإنللنمطيةوبالنسبةالأداء.جودةدرجةحسب

والأخرى،للتنفيذإحداهما،نمطيةلكلدرجتينيحددون

مهاراتمنأصسباحوناأظهرهمايعكس!فالتنفيذ،للطريقة

مدىفتشملالطريقةأما.والضرباتالتشكيلاتتأديةفي

الموسيقى.معحركاتهمتزامنتحقير!فيالسباحينإجادة

يربطالسباحةواستعراضاتالمائيةالعروضوفي

وأموضوعأوحكايةوبينالمتزامنةسباحتهمبينالمتسابقون

أليسمثل:قصةتمثيلالسباحينفريقيستطعفمثلا.فكرة

موضوعايختارونأو.الراويبمصاحبةالعجائببلادفي

بالمومميقىفيمثلونتعبيريةبطريقةيؤدونهالسنةفصولمثل

فصل.لكلالمصاحب)النفسي(المزاجيالجانب

العربيةالدولفيالسباحة

الدولمنكثيرفيالمحببةالنشاطاتمنالسباحة

وتقتصرحرا،نشاطابوصفهاهواةيمارسهاوكان،العربية

بوصفهاتمارسأصبحتولكنها،الطويلةالمسافاتعلى

أولىمنمصروكانت.السباحةاتحاداتإنشاءمنذرياضة

الاتحادأنشئفقد،للسباحةاتحاداأنشأتالتيالعربيةالدول

الاتحادوبدأ.أم019هـ،أ328عامللسباحةالمصري

كانتالتيالقصيرةللمسافاتالسباحةمسابقاتبتنظيم

البحرشاطئعلىالبحريةالحماماتفيالبدايةفيتقام

فىللسباحةبطولةأولوأقيمت،المتوسطالأبيض

وتطورت.أم419هـ،ا332عاممصرفىالإسكندرية

وزادمظاهرها،وتنوعت،ذلكبعدالسباحةرياضة

الأنديةفيالمستقلةالمسابحأ!اوأنشئتبها،ألاهتمام

مدارسبمثابةالمسابحهذهوكانت.المتعددةالرياضية

كثيرفيهاوتخرجعليها،والتدريبالسباحةلتعليممستقلة

النتائجمنكثيراحققواالذينالمرموقينالسباحينمن

والدولية.المحليةالمستوياتعلىالمشرفة

نشاطاتبتنظيمالسعوديةالعربيةالمملكةوبدأت

السعوديةالعربيةالجمعيةتشكيلمنذالسباحةرياضة

إلىاسمهاتغيرالتيام739أهـ،393عامللسباحة

.ام769أهـ،693عامللسباحةالسعوديالاتحاد

النشاطاتفيالسعوديللاتحادمساهمةأولوكانت

فياشتركعندماالقصيرةالمسافاتسسباحةفيالدولية

عامليبيافياقيمالذيالعربىالشبابمهرجان

نظمهدولينشاطأولوكان.ام759أهـ،593

المسافاتلسباحةالثالثةالخلئالعربيبطولةالاتحاد

وأظم.أم769هـ،ا693عامالدمامفيللهواةالطويلة

سباحةفىالمملكةمستوىعلىوطنيةبطولةأولالاتحاد

هـ،أ793عامالماءوكرةوالغطسالقصيرةالمعسافات

مختلففيألاتحاداشتراكذلكبعدوتوالى.أم779

للعديدوتنظيمه،والدوليةوالعربيةالخليجيةالمناسبات

كافةوعلىالمتنوعةبمظاهرهاالسباحةبطولاتمن

.المستويات

منبدعوةللسباحةالعربىالخليجاتحادتأسس

وهوأم،769هـ،أ693عامالسعوديةالعربيةالمملكة

علىتقامالتيالمتنوعةالسباحةبطولاتعلىيشرف

بطولاتومنسنويا.العربيةالخليجدولمعستوى

العربيةالخليجدولمستوىعلىتنظمالتىالسباحة

العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسبطولات:بانتظام

وتشكل.للناششينوالسباحة،عموميالسباحةمنلكل

وهوأم،839هـ،ا404عامللسباحةالعربيالاتحاد

تتمالتىالتنافسيةالسباحةأنشطةمختلفعلىيشرف

للسباحةالعربيةالأنشطةبينومن.العربيالمستوىعلى

وألعابالسباحةمنلكلالعربيةالبطولات،اضنافسيةا

،والشبابللناشئينوالسباحةالطهولية،والسباحةالماء،

كأسوبطولةالحناشئين،الماءوكرة،عموميالماءوكرة

الطولية.للسباحةالعرب

مرموقة.بانتصاراتالعربالسباحينمعجليحفل

مصرمنتخبفوزالانتصاراتهذهأحدثومن

لعامللسباحةإفريقيابطولةفيالثانيبالمركزللسباحة

ذهبية،ميدالياتأرلغالمنتخبأحرزحيثأم799

ألعابدورةوفي.برونزيةعشرةوثلاث،فضيةوسبعا

فيأم799عامأقيمتالتيعشرةالثالثةالمتوسطالبحر

إلياسلممليمالجزائريالعسباحأحرزبإيطالياباريمدينة

سباقفىالأولبالمركزلفوزهذهبيةإحداه!ا:ميداليتين

لفوزهفضيةوالأخرى،حرةمتر001لمسافةالسباحة

،حرةمترا05لمسافةالسباحةسباقفىالثانىبالمركز

ذهبيتينميداليتينعلوانىرانياالمصريةالسباحةوأحرزت

مترا05لمسافةالسباحة!حباقفيالأولبالمركزلفوزها

31.26وقدرهالسباقلهذاالقياسىالرقموتحطيمها

وسباق،ثانية09.25قدرهزمنا!عجلتحيث،ثانية

القياسيالرقموتحطيمهاحرةمتر001لمسافةالسباحة

سباقفيفضيةميداليةأحرزتثمأيضا،السابق

المركزفىجاءتحيثحرةمتر002لمسافةالسباحة

ميدالياتمنالأسدنصيبعلوانىلرأنياوكان.الثاني

أقيمتالتىالثامنةالعربيةالرياضيةالدورةفيالسباحة

إحدىأحرزتحيث،لبنانفيببيروتأم799عام

واثنتانذهبيةميدالياتت!عمنها،ميداليةعشرة

.فضيتان



701كوسلارسبا

تاريخيةنبذة

بتقليدهم،يسبحونكيفتعلمواالقدماءأنيحتمل

السباحةأححبحتثمالماء،عبرتحركاتهافيالحيوانات

الدولمنكثيرفيوأصلترويحالتمارينفيمألوفاشكلا

واليونانومصر(دجلةنهرأعالي)فىآشورومنهاالقديمة

وروما.

الوسطىالعصورإباناضمحلتالسباحةشعبيةولكن

تملكفقد،الميلاديينعشروالعسادسالخامسالقرنينبين

الماءأنمنهمظناالناسمنكثيراالسباحةمنالخوف

أخوى.معينةوأمراضالدبيليالطاعونمصدر

استعادتالميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةوفي

السباحةمسابقاتانتشرتمنتصفهوفيشعبيتها.السباحة

شاعتكماالصدر،ضرباتالسباحونواستخدم،المنظمة

التيالأستراليةالزحفسباحةوهيمنهاأسرعسباحة

جونيوقام.الميالأديعشرالتاسعالقرننهايةفىتطورت

العشرينالقرنأوائلفىالأمريكيالسباحويسمولر

سباحةالانيسمىماإلىالسباحةهذهبتعديلالميلادي

وأوسعهاالسباحةأنواعأسرعوهيالبطنعلىالزحف

.انتشارا

عام"رجال"(حةللحبالدوليةالمسابقاتبدأتوقد

ثم.الحديثةالأوليمبيةللألعابدورةأولفىأم698

عامالسباحةفىأوليمبيةنسائيةمسابقةأولأعقبها

الأستراليةديوركفانيفازتالسنةتلكوفي.ام219

فازثمالأوليمبياد.فيللنحساءذهبيةميداليةبأول

الأوليمبياددورتىفيذهبيةميدالياتبخمسويسمولر

رقما6ءمنأكثرحققوقدأم،289ام،429عام

كانالعامهذاوفي.والعالمالمتحدةالولاياتفيقياسيا

يعبرعربى!مباحأولحلمىإسحاقالمصريالسباح

عبدالرحيمحسنيتقدمهمكثيرونبعدهوعبرالماش

حققكذلك.أم489عاممرةأولالمانشعبرالذي

فاخروالسيدمكيمحمدعلويالسعوديانالبطلان

عامالمانشلممباقفيجديدينعالميينقياسيينرقمين

ومورايضيزردونأما.المانشسباقانظر:.م7891

أوليمبياددوواتفيتألقافقدأستراليا،منروز،

حيثالعشرين،االقرنمنوالستينياتالخمسينيات

5691أعوامللنساءحرةمتر001بسباقفريزرفازت

004بسباقفازفقدروزأما.ام469و0691و

1)005سباقثمأم69و.5691عامىرجالمتر

.أم569عاممتر

بسبعأم729عامالأمريكيسبيتزماركوفاز

فيآخررياضيأييحققهمالموهو،ذهبيةميداليات

واحد.أوليمبياد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الماءتحتالغوصالنحاةسترةالأوليمبيةالألعا!

العاريالغوصالسلامةالماءعلىالتزلج

الماءكرةلالرمحالأسماكصيدالصساعيالتنفس

الغرقالسباحةحمام

الغدسلأمواجاركو!

الموضوعصرعنا

السلامةإجراءات-1

السباحةفيوالفرباتالرفسات-2

الأساسيةالرفسات-أ

الأساسيةالضربات-!

الشاحةرياضة-3

والممعطفاتالبدايات-المسالد-أ

التزامسيةالسباحة-هـالسباقاتأنواع-!

السباحةمسابقاتج

العربيةالدولفيالسباحة-4

تاريخيةنبذة-5

(.السباحة)رياضةالسباحةانظر:.التزامئدةالسياحة

ثورةقاديونانيثائر.م(.ق71-؟)سيارتاكوس

37مناستمرتالرومانيةالإمبراطوريةضدللمستعبدين

ق.م.71إلىق.م.

فيمنطقةوهي)تراقيا(،ثريسفيسبارتاكوسولد

الرحل،البقررعاةجماعةمنكان.اليونانشرقيشمال

هرب.الرومانيالجيشخدمةفيبعدفيماوعمل

وضمعليهقبضولكنالجيشمنسبارتاكوس

يحاربمجالدايكونلكيالروماندربه.لل!ستعبدين

للترفيهالحلبةفىالمتوحشةوالحيواناتالاخرينالمصارعين

المجالد.انظر:.الرومانيينعن

آضونومصارعونسبارتاكوسثار..مق73عامفي

باسمالانيعرففيماكابوامدينةفيالرومانيةالسلطةضد

فيزوفجبلمنبالقربلهممواقعالثوأراتخذإيطاليا.

من000.07نحوقوامهجيشانظمواماوسرعان

بقيادةالجيشهذاواستطاع.الهاربينالمستعبدين

معظمعلىويسيطرالرومانيةالقواتيهزمأنسبارتاكوس

إيطاليا.وجنوبيوسط

الرومانهزمجماعتينإلىالثوارانقسم..مق72عامفى

إلىألاخرينالثوارسبارتاكوسقاد.إيطاليافىمنهماجماعة

جنوب)الانجولسيزالباينفىرومانيجيشضدالنصر

إلىسبارتاكوسجيشعاد..مق71عامفيإيطاليا(.

ليسينيوسماركوسبقيادةالرومانيةالقواتهزمت.الجنوب

انظر:.المعركةفيسبارتاكوسوقتلالثوار.جيشكراسوس

.ليسينيوسماركوس،كراسوس
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مننوعوهو.أضلاعسبعةلهمستوشكلالسياعي

تسمىنقاطعندالسباعيأضلاعوتلتقي.المضلعأنواع

ومجموع.السباعيفيداخليةسئزواياتكونرؤوسا

المنتظمالسباعيويسمى0095للسباعىالداخليةالزوايا

متساوية،الداخليةوزواياهمتساويةأضلاعهكانتإذا

البعدهوالمعتادالسباعيضلععلىالمركزيالعمودويكون

مساحةوتوجد.أضلاعهأحدومنتصف!الشكلمركزبين

المركزيوالعمودسضلعهطولالذيالمعتادالسباعي

.سأ7بالعلاقةأيساويمما

هـ،ا404-1)323محمدأحمد،السباعي

قاص!،السباعيمحمدأحمدأم(.5091-489

فيوالأدبيةالفكريةالنهضةروادمنورائد،سعودي

بها.وتوفيالم!صمةبمكةولد،السعوديةالعربيةالمملكة

وبدأ،الراقيةالهاشمميةالمدرسةفىالأولتعليمهتلقى

رئيمئاأصبحثمالحجاز،صوتصحيفةفيالكتابينشاطه

أهـ،)377عامالندوةوصحيفةمطبعةأسرلتحريرها.

أهـ،)937عامقريشومجلةمطبعةأسسثمأم(،579

فيثقافىمسرحأولبانشاءترخيصاومنحأم(.959

فتحعنتاريخيةمسرحيةلافتتاحهفاعد،المكرمةمكة

أولألف.افتتاحهدونحالتخاصةظروفاأنإلا،مكة

وهوالمملكةفييصدرالقراءةفىتعليميلكتابسلسلة

تاريخعنكتاباوألفأجزاء،ستةفىالقراءةسلمكتاب

الأمثالومعجم،أم979أهـ،993عامجزأينفىمكة

الحجاز.فىالشعبية

ويمثل،إصلاحيةنزعةذواجتماعىكاتبوالسباعي

ضمنأنهكما،بوضوحألاتجاههذاكلشيدعوناكتابه

خاصة،ال!خرىكتاباتهالكثيرةالإصلاحيةأهدافه

النضحمرحلةإلىلاترقىالتيالرائدةالقصصيةمحاويلاته

فيالفنلهذاتؤسعرولكنها،الآنالنقادمعاييرفىالفني

الشعبيةوالبيئةالواقعوتستلهم،الحديثالسعوديالأدب

.الإبداعمصسدرا

المطوعة:مؤلفاتهأهم

+!أهـ،)368الجنفلسفة

؟غزاملأبوأم(بم489

خغ؟(م4591هـ،ا473)

-ءيمجنونيوميات

!م!3!-برلاأم(،589أهـ،)378

وقصصكدرجانخالتى

؟ب!لا7+!ط+ستفكر-أم(،679
أهـ،)387اخرى

السباعيمحمدأحمدام(.989أهـ،041)

عامللادابالتقديريةالدولةجائزةعلىحصل

ام(.849اهـ،04)4

سباقاتفيالناسلمجبارىحيث،السرعةفىمباراةالسياق

أولئكالرياضةهذهمثلوتشمل.والمشيوالسباحةأحدوا

.المحركاتبتشغيليقومونالذينأو،الحيواناتيركبونالذين

ويمتد.السباقاتفيالكلابمثل،المدربةالحيواناتوتتنافس

بعضوتعد.الحمامسباقذلكومنالطيور.إلىذلك

العالمفيوحظوةشهرةالرياضةأنواعأكثرمنالسباقات

وإلى.عامكلالناسملايينتجتذبحيث،المشاهدينلدى

فإن،الكبرىالسباقاتيحضرونالذينالمشاهدينجانب

التلفاز.شاشةعلىيشاهدونهاغيرهمالكثيرين

وفي.الفرقوتنافسالفرديالتنافسالسباقيشمل

الوقتطريقعنإلاالفائزينتحديدلايتمأ!سباقاتابعض

أنهوامنهمالفائزونيكونأخرىسباقاتوفيأغصير.ا

لايدومالسباقاتوبعض.الاخرينالمتنافسينقبلالسباق

ويختبر،للغايةطويلالاخروبعضها،معدوداتثوانيإلا

الشهيرةالأمثلةومن.السرعةوكذلكالتحملقوة

وبعضعدوا.كم2.42مسافةلقطعممباقوهو،الماراثون

عبربالدراجاتوالانطلاق،باليخوتالمحيطقطعلحمباقات

أسابيع.عدةيستغرقالطرق

التارلإلبشري،طوال،بالشعبيةالسباقوقائعتمتعت

الألعابفيالوحيدالحدثهووالعدوالسيرسباقوكان

قبلالسالغالقرنخلال،الإغريقبلادفىالأولىالأوأيمبية

تصميمفيتحسيناتإلىحديثاالسباقأدىوقدالميلاد.

وأدواتها.والسياراتوالزوارقوالدراجاتالطائرات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدراجاتساقالثيجبسياراتالتزلجالإبحار

السياراتساقالحليدع!انتزلحالأوليمبيةاالألعاب

القواربسماقالزاحلحمامالقوىألعا!

المخاريةالبخاريةالدراحةالتحديص

الكلابسباقالسباحةال!صو%وارقالتحديص

المشيالحمامسباقالتزلح

الخيلسباقبالعجلاتالتزلح

المضمار(.)سباقاتالقوىألعمابانظر:.بعاولقب

وصولسرعةبهاتختبررياضيةلعبةاووميى!

معينةمسافةبعدعلىيطلقعندماموطنهإلىالزاجلالحمام

إلىتعودكيخصيصئاتدربطيورالزاجلوالحمام.منه

.بنياتأوأوكاراأوأبراجاوتسمىأصحابها،مجاثم

متدرجةمسافاتعلىلمسباقاتفيالحماميشترك

كم.ا)006إلى001بينماتتراو!



901الحواجزسباق

تطيرالتيوالحمامة.لعيدةمسافاتإلىلتطيرالحمائمتطق.الحمامشاق

حيش،بريطانيا،فيمحبوبةرياضةالحماموسباق

فتنظملممبتمبر،أواخرإلىأبريلأواخرمنالسباقيستمر

لسباؤ،المتعددةالاتحاداتوتهيئ،السباقاتالمحليةالأندية

علم،المسؤولونهؤلاءويشرف.مسؤولينموظفينالحمام

.السباقسجلاتويحفظون،الوقائع

الحماميربىالذيالشخصوهو-حمامهاويولكل

هذهالاتحادمنمسؤولويرتب.خاصةساعة-بهويتسابق

علمءعلامةاخرمسؤوأ!ويضع.بليلةالسباققبلالساعات

مزرجلها،فيمطاطيةحلقةبربط،السباقفيحمامةكل

سي!بدءنقطةإلىسلالفيحمامهمالهواةيأخذ

فتإرسلالها،منالحمائمبإطلاقالسباقويبدأإعدادها.

ينزيمحمامةترجعوعندماأوكارها،إلىعائدةالطيور

ساعته،يددتىالهاويأوالهاويةإنثمحلقتها.صاحبها

العازلىالطائرهووالفائزالطائر،فيهعادالذيالزمنفتسجل

سرعة.بأعلى

فيبالحمامهواةمن001!...منأكثرويشترك

أحيانا(كبرىجوائزعلىبريطانيافىمحليةأوقوميةوقائع

فيأطالعداؤونفيهيقفزرياضيسباقالحوا!جرسيا!

معظمتتضمنالحواجز.وتسمىالسياجتشبهأسوار

فيتيمتساويةمسافاتتمكللىحواجزعشرةالسباقات

.السباقمضمار

المتوسما!ةالحواجزسباق:السباقهذامننوعانهناك

!كام،004عنالمتولممطةالحواجزسباقويزيد.والعالية

.الفائزةهيارتفاعأعلىلى

2.376وللرجالسم4.19الحواجزارتفاعيبلغ

للنساء.

فيم55تبلغللرجالالعاليةالحواجزسباقاتومعظم

بينما.المكشوفالمضمارفياماو.الدأخلىالمضمار

وفي.العاليةالحواجزسباقفيفقطأم..النساءتحري

سم،أ760.العاليةالحواجزأرتفاعيبلغالرجالمباراة

سم.84النساءسباقاتفيارتفاعهايبلغبينما

يقام،للرجالبالنسبةالعاليةالحواجزلممباقاتوفى

سباقفيالبدايةخطمنم41بعدعلىالأولالحاجز

الحاجزيقامللنساء،العاليةالحواجزسباقوفي.أم01اد

الوقتفىهذا.البدايةخطمنم13بعدعلىالأول

البدايةخطمنم45بعدعلىالأولالحاجزفيهيقامالذي

المتوسطة.الحواجزسباقاتجميعفي

فيالحواجزسباقفيالعداؤونيتحكمأنيجب

بطولالإخلالدونالحاجزفوقيقفزونبحيثخطواتهم

السريع.للجريموبالاستعدادمنالسباقويبدأ.الخطوة

الساقوتبدأ،مستقيماتجاهفيالحاجزفوقالعداؤونويقفز

الأخرىاسحاقتعقبهاثمالحاجزفوقبالقفزأولآالأولى

سرعتهمعلىالعداؤونويحافظأيضا.الحاجزلتتخطى

أذرعتهممدطريقعنوالتوازنالوضعقوةعلىويحصملون

الأولىالساقبإنزالالعداؤونويقوم.الأولىالساقتجاه

الساقانتكونبحيثالمتدليةالأخرىينزلونثمأسفلإلى

اسحباق.لاستكمالبالجريلهمايسمحوضعفي
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يعملحيتمتيرسباقفىأحيرعالحاجزفوقيقفزونريافيون

رفععلىالحداءويساعدادالتواردحفطع!الممدودارالذراعاد

سما.أ760.ارتماعهايبلعقضحانفوقمنأقدامه

له.الخصصالمسارداخلعداءكليجريأنويجب

علىسيقانهماأوأقدامهماوضعوأإذاالعدائيننتيجةوتلغى

نطاقغيرفيحاجزفوققفزواإذاأوالحاجز،جانبطول

ملامستهمعلىالعداؤونلايعاقببينما،مساراتهم

بهم.الخاصةمساراتهبمفيللحواجز

.القوىألعاب،الاوليمبيةالألعابانظر:

خيولفيهاتتسابقرياضةللخلولالحواجرسبا!

مضمارعلىالحواجزمنسلسلةفوقخبرةذوويركبها

سياجاالحواجزتلكوتشمل.كم7إلى3ماب!تعادةطوله

أغوى.األعابفىللجريمنافسةالحواجزو!مباقوحفرا.

.القوىألعابانظر:

وعدةالمتحدةالمملكةفيللخيولالحواجزسباقيشتهر

ونيوزيلنداأستراليافييشتهركما،أخرىأوروبيةأقطار

منناشونالالجراندويعتبر.المتحدةوالولاياتواليابان

وأمارسشهريفيويقام،للخيولالحواجزمحباقاتأشهر

منبالقربإينتريسباقميدانفيعامكلمنأبريل

حصانا.أربعينحواليفيهويتناشبإنجلترا.ليفربول

منتصففىأيرلندافيأصلاللخيولالحواجزسباقنشأ

قررارجلينفإنالأسطورةتقولوكماعشر،الثامنالقرن

وكانت،الثعالبلصيدرحلةبعدحصانيهماسرعةاختبار

برجالمنطقةتلكفيأمامهماظاهرةأرضيةعلامةأكثر

.البرجذلكحتىالسباقعلىاتفقالذلك،كنيسة

،للرجالالرياضيةالمنافساتمنالخماسيالسياق

وحلباتالميادينفيتعقدمنافساتخمحه!منويتكون

يومفيوتتم،الخمساللعباتفيالمتنافسينبينالسباق

واحد.

الرمحورميالطويلالقفزمنكلعلىالمنافسةتشتمل

لمسافةوالعدوالقرصورميمتر002لمسافةوالعدو

علىالمتنافسونويحصل.الترتيببهذاوتكونمتر،أ005

مجموعةأكبرصاحببالمنافسةويفوز،لعبةكلعننقاط

الصيفية،الأوليمبيةالألعابمنافساتوفي.النقاطمن

منتتكونالتيالحديثةالخمساللعباتفيالرجاليتنافس

بالمسدسوالتصويبالخيلوركوببالسيوفالمبارزة

والسباحة.الضاحيةوسباقالنارلإطلاق

.المنافساتهذهفيالنساءشاركتعديدةولسنوات

إلىالمنافسةاسموتغيرلعبتانأضيفتأم181عاموفى

اليومفيالنساءوتتناف!.يومينفيوتتما،السباعيالسباق

ورميالعاليوالقفزمترأ..مسافةالموانعسباقاتفيالأول

فيالثانياليومفيويتنافسنمتر.002لمسافةأصسباقواالجلة

متر.008لمسافةوالعدو،الرمحورمي،الطويلأغفزاسباقات

ومهارةالحيولسرعةعلىتعتمدرياضةالخيلسباق

بهاويستمتعقديمزمنمنذالخيلممباقاتتجرى.الفرسمان

يثير.الراهنالوقتحتىالمعمورةأرجاءفيالناسملايين

الألوانمتعددةملابسالمرتدينالفرسانلمنظرالمرحالسباق

حوليعدونوهمالناعمةالشعورذاتالخيولفوق

نهايته.تجاهالمضمار

أهتمامابهاواهتمواالجاهليةمنذالخيلالعربعرف

حروبهم،أشهرمنواحدةولعلسباقاتها.وعرفواشديدا،

فرسين.بينمحباقالمباشرسببهاكانوالغبراء،داح!ر

هذالأجلتقامسباقاتفيالخيلعلىيتراهنونوكانوا

علىوأبقىالرهانفأبطلالإسلامجاءأنإلى،الرهان

علىتطلقالتيالعربيةالأمثالومن.بالخيلالاهتمام

مجالفيبينهماالتفريقيصعببحيث-المقترنينالأمرين

.رهانفرساأنهما-المنافسة

ضربأنهإذالمتسابقةالخيلعلىالرهانالإسلامأبطل

والميسرالخمرإنما)الكتاببنصالمحرمالميسرمن

لعلكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصاب

أقسمإذالخيلكرمالإسلامأنغير.9.:المائدة!تفلحون

وقال،\:العادياتضبحا*!والعاديات)وجلعزالمولىبها

يومإلىالخيربنواصيهامعقودالخيل)علثممر:الرسولعنها

بها،ألاهتمامالإسلاموشجع.ومسلمالبحاريرواها!مامة(

.والفرسانالأبطالامراكبفهي

فيالعربيةالدولمنكثيرفيالخيولسباقيقام

أنشئت.المجالهذافيالوزأحدثعلىللسباقمضامير

نظموتتبععليها.مشرفةوهيئاتأنديةالسباقاتلهذه

فيالمتبعةالعالميةالنظم-غالبا-وأنواعهافيهاالسباقات

.المشهورةالمضامير
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.الفرسانبحماسمدفوعةنهاشكهلحوالسباقحطفيالقويةالخيولننطلق.شعبجةالسباقاتسنكشرالأصيلةالحيولسباق

العربي،السباقوحصانعامبوجهالعربيالحصانيلقى

،يشرفمراكزلتربيتهفتقامكبيرا،اهتماماخاص،بوجه

لإنتا:،التلقيحعملياتفيومتخصصونبيويونعليها

العربي.الحصانانظر:.خصائصهعلىتحافظسلالات

أرجاءفىشائعانالخيللسباقرئيسياننوعانهناك

ويعدو!غالخيولالفرسانيمتطي،الأولالنوعفى.المعمورة

،السباقاتمنالنوعهذاويسمى،السباقمضمارحول

،السباقمنالثانيوالنوع.مسطحةأرعرفوقسباقات

بريطافي،فيجميعاوتعرف،والموانعالحواجزسباقيسمى

نوكا،نقطةإلىنقطةسباقويعد.الوطنيالميدبسباقات

الحوابمزسباقوفي.الهواةللفرسانالحواجزسباقاتمن

الحوا%زفوقبالقفزخيولهمممتطينالفرسانشسابق

.للخيولالحواجزسباقان!:جميعها.

السباقخيول

يمكمقالتيالخيولوهي،أعيلةالسباقخيولغالبية

هذهأحد.عربيةأحصنةثلاثةمنواحدإلىنسبهاإرجاع

فحبإنجلتراإلىأخذالذيتركيبيرلىيسمىالأحصنة

اطألاخراالحصانانأما.الميلاديعشرالسالغالقرننهاية

فمبهناكإلىأخذافقد،باربولفينجودوالعربدارلي

العربيئالخيولتشتهر.الميلاديعشرالثامنالقرنبداية

3!بأفراهجنتقدالثلاثةالأحصنةهذهفإنلذابسرعتها،

وقوية.سريعةسباقخيوللتنتجمقننبإشرافإنجليزية

كجم.45وه045بينالأصيلةالخيولوزنيتراوح

مكاتأعلىوهوالحاركإلىالأرضمنأرتفاعهاويتراوح

اسم.65و155بينالحصانظهرفى

إ"،السباقاتفىبالمشاركةالأصيلةللخيوليسمحلا

نصمؤطفيالعمرويحتمسبالعمر.منسنتينبلوغهابعد

ينايرشهرأولمنتلقائيةبطريقةالشماليالأرضيةالكرة

الأصيلةالخيولجميعميلادتاريخفإنلذا،.أ!لادةالسنة

وتبسط.السنةلتلكينايرأولهونفسهااسشةفىالمولودة

فيالخيولوضعالسباقخيولعمرلحسابالطريقةهذه

الخيولمنالعظمىالغالبيةفأعمارللعمر.وفقامجموعات

أربعأوثلاثأوسنتانالسباقاتفيتشاركالتيالأصيلة

يكونبحيثالتلقيحبرامجتخطط.سنواتخمسأو

الكرةنصففىأما.الميلاديةالسنةبدايةفيالخيولتوليد

منتحتمسبالأصيلةالخيو!أعمارفإن،الجنوبىالأرضية

أغسطس.شهربداية

الخيوللتصنيفمختلفةمصطلحاتوتستخدم

حديثالأصيلفالجواد.والجنسللعمروفقاالأصيلة

يوممنسنةعمرهاكتملإذاحتىفلوايسمىالولادة

منذمهراالخيلذكرويسمىحوليا.حينهاسميميلاده

حصانا.يسمىالعمر،منالخامسةبلوغهوعندميلادهيوم

عمرحتىسنتينعمرمن،مهرةفتسمى،الخيلأنثىأما

للذكريكونوالفرسفرسابعدهاتصبح،سنواتخمس

رمكة.أوحجر:قلتخصوصاالأنثهىأردتبىنوالأكأ

الذكرالحصانويسمى.للنسلوالرمكةللركوبوالحجر

ويسمىالحصانأمفتسمىالفرسأنثىأماالحصانأبا

الخصى.يخصىالذيالذكرالحصان

)الخيالة(الفرسان

فوزوشحدد.السباقأثناءالخيولفيالفرسانيتحكم

.الحصانمعالتعاملعلىالفارسبمقدرةبالسباقالحصان

ويكون.السباقأثناءمعيئاوزناالخيلتحملأنويجب

ذويفمستويةأرفوقالسباقاتفيالمشاركونالفرسان

44بينتتراوحأوزاناالخيلتحملماوعادةصغير.حجم

يمتصأنأمكنهخفيفاالفارسكانوكلما،كجم63و

الفارسعلىالمبتدئاسميطلقأكثر.لمرأتالحصان
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السلا!ةحودة

صصاتالظا

الرأسعطاء

سرجالخيلسباقفارسمعدات

فيهالمثبتالورنقماشوتحته

الوزنلتتبيتالرصاصشريط

الرقمعليهامدونقماشوقطعة

وخوذةولظهاراتوسوط

يرعلىويوضع،السلامة

تركيزعلىتساعدغمامةالفرلر

النظر.

ويمكن،مدربإشرافتحتهذهمهنتهيتعلمالذيالصغير

قلةعنتعويضاالوزنفيتسامحبالمطالبةللمبتدئين

ثلاثةإلىبريطانيافىالوزنفيالتسامحيصلوقد.خبرتهم

وكيلوفوز،مرات01المبتدئيحققحتىجراماتكيلو

حتىكجمأ،وهفوز،مرة5.حتىذلكبعدمنجرامين

حصانكليحملهاالتيالأوزانضبطويتمفوز.مرة75

السباقهذافيالمطبقةللقواعدوفقابدقةالسباقفى

المعين.

يصلوحذاءوسوطا،سرجا،الفارسأدواتتتضمن

وقبعة.خاصةوسترة،للرأسسلامةوخوذة،الركبةإلى

ويقوم،الفارسوقميصقبعةوالسترةالقبعةتسمى

الفارسوقميصقبعةألوانوتعرف.الحصانمالكبتوفيرها

سباقخيلمالكلكلإنحيث،المتسابقالحصانالمميز

الاخرين،عنيختلفالفارسوقميصلقبعةمميزالونا

.الألوانأيضاالفارسوقميصقبعةوتسمى

السباقات

الخيلسباقاتمعظمتجرى.الحيلسباقاتأنواع

المشهورالسباقولكن.كم4و21.بينتتراوحلمسافات

بالقربيقامالذيالكبيرالوطنىالحواجزبسباقالمعروف

كم..27طولهمضمارعلىيتمإنجلترافيليفربولمن

تسمىبوحدأتالخيلسباقاتمسافاتكذلكوتقاس

مترا.102يساويالذيالفرلنج

والثانيالأولبالمراكز:الفائزةالخيلمالكويتسلم

أنواعبالتحديدالنقديةالجوائزوتعين،نقديةجوائزوالثالث

سباقاتتتضمن.العالمأنحاءفيالختلفةالعديدةالسباقات

وسباقاتاليانصيبسباقاتأيضا،الدولبعضفي،الخيل

الكاملة.الماليةالجوائرو!سباقات،المحددةالماليةالجوائز

وسباقات،البيعسباقاتالتقسيماتهذهضمنوتوجد

المعوقين.وسباقاتللعمرالوزنوسباقات،المطالبة

وأالماليةالجائزةتحصيلفيهيتمسباق.اليانصيبسباق

منالجائزةوتتكون.المتسابقةالخيولمالكيمنمنهاجزء

مصادرومن،الأخرىوالاشتراكات،والغرأمات،اشسوم

علىوتوزعالأموالهذهتجمع.الأحيانبعضفيأخرى

الذيالحصانمالكويحصل،الأوائلالثلاثةالفائزين

الأكبر.القسطعلىالأولالمركزيحقق

سباقاتهي،الغربفي،المشهورةالسباقاتمعظم

فيأبسومديربىسباقالسباقاتهذهوتتضمن.يانصيب

وكأسأيرلندا،فىالأيرلندياليانصيبوديربىإنجلترا

.المتحدةالولاياتفىكنتاكىوديربيأستراليا،فيملبورن

يضمنالذيالسباق.المحددةالمالدةالجائزةسباق

وتحصل.السباقفيللفائزينمحددةقيمةذاتجوائز

منللعسباقالخصصةالماليةالاعتمادأتمنائزالجصأموال

هذهمنالجائزةقيمةوتكتمل.المعينالمضمارقبل

منأقلالخيلمالكيمساهماتكانتإذاالاعتمادات

.المحددةالقيمة

فيهيدفعالذيالسباق.الكاملةالماليةالجائزةسباق

مالكويساهمولا.كاملةالجائزةقيمةالسباقمضمار

.ال!طلاقعلىأموالبأيالخيول

فيهويعرض.الخيولأنواعأدنىفيهيشاركالبيعسبا!

فىأما.السباقانتهاءبمجردبالمزادللبيعالفائزالحصان

بعدمطالباحصانأييكونأنفيمكن،المطالبةسباق



إلىطريقهافيالخيول

.السباقمضمار

مزامبلغمقابلآضرمالكأييشتريهأنيمكنأي.السباق

مسبفا.معلنالمال

فوؤالسباقاتنوعمن-الخيلسباقاتكلتتضمن

،فئاتذاتالحواجز،فوقالقفزنوعومنالمسطحةالأرض

اسباقاتوتحتل.القيودمنمتباينةأنواعا-الختلفةالمسافة

113الخيلسباق

هذهففي.الدولمع!مفيالخيلسباقاتقمةللعمرالوزن

علىبناءالحصانعلىالمحمولالوزنشحدد،السباقات

الحصانمنأقلوزنايحملعمراالأصغرفالحصان.عمره

يتم،السباقاتهذهمثلوفي.والأقوىعمراالأكبرالمنافس

نظيرهامنالشيءبعضالأضعفالمهرةمعأيضاالتساهل

السعودية.العربيةبالمملكة-بالرياض-الملزفىالحيلسباقمضمارفيأشدهعلىالسباق
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المفضلة.خيولهمالمتحمسيرالا!يشحع.موقعالأحدالحيولظهورعلىالمسحمودالفر!ادياورسم!ااطمصمارالأوا!االممحنىلمحيتعدولباقخيل

تحديدشوقف،الأخرىالسباقاتبعضوفيالذحص.

نوعيةمثل،معينةحالاتع!ممتحمل،التيالأوزان

فيها.الفوزمعبقالتيالسباقات

حصانكلعلىالمحمولالوزنيعدلالمعوقينسباقفي

كلإعطاءالقانونىهذاومهمة.المعوقينقانونيبوساطة

بوضعالوزنويزادالفوز.أضحقيقمتساويةفرصةمتسابق

منقطعةفيخاصةجيوبفيمسطهحةرصاصأثقال

الثقل.كيستسمىالقماش

السباقاتمضاميرشك!طيتباين.السباقمفحمار

تجدلا،المثالسبيلفعلىآخر.إلىبلدمنوحجمهاوتركيبها

بريطانيا.فيالموجودةمضماراأصستينامنمتطابق!تمضمارين

تماما،مستقيموبعضهالليساروبعضهالليمينفبعضها

يوجدأم989عامومنذ.متموجوبعضها،مسطحوبعضها

ويجرى،الطقسحالاتلجميعمضمارانبريطانيافي

رملية.قاعدةعلىمقامصناعيسطععلىفيهماالسباق

سري،مدينةفىلينجفيلدميدانفىالمضمارانهذانويوجد

البريطانيةالمضاميربقيةأمانوتنجهامشاير.صيساوثويلوفى

فيهااسمباقدوائرلأنوتتميزبالحشيشمغطاةفأرضيتها

وبعضهاتماماصغيرالمضاميرهذهوبعض.معشبةتكون

أمشراليافيأيضاالاختلافاتهذهوتوجد.فسيحالاخر

فرنسا،:السباقاتفيالرئيسيةالأربعالأوروبيةوالدول

الأقصىالشرقفيالمضاميرأماوإيطاليا.وأيرلندا،وألمانيا،

ويغلب،الأمريكيةالمضاميرفتماثلطوكيوفي!ؤكومثل

ويوجد،الشكلوبيضيةولليسار،مسطحةتكونأنعليها

ترابية.أرضمعظمهافي

مختلفةأنوأعالخيلسباقرياضةتصحب.المراهنات

الأموالتجمعحيثالمراهناتعليهايطلقالقمارمن

الأموالهذهوتسمىستفوز.التيالخيولعلىبهاالمراهن

راهنواالذينجمئالمراهنينعلىوتقسم.الرهانجملة

بينوقوأعدهاالمرأهنةأساليبوتختلفالفائز.الفرسعلى

بريطانيافىالمراهناتفقوانين.النشاطهذاتبيحالتىالبلاد

عنهااليابانفيتختلفأساليبهاأنكماامريكا،فيغيرها

وغيرها.كو!هونجفي

وإنالقمارمننوعابوصفهاالمراهناتايلإسلاميحرم

عليها.ويحثالفرومميةرياضةيشجعكان

أدواتهممعالفرسانيوزن.السباقبدايةإجراءات

إجراءاتعلىالمضمارحكامويشرف،السباقبدءقبل

)متضمناالفارسوزنأنالوزنعمليةفيويراعى.الوزن

لحصانه.ألمحددللوزنمماثلايكونانلابد(أدواتهوزن

حقلإلىالخيولتؤخذ،دقيقة03بحواليالسباقوقبل

الخيل.فيهاتسرجمسورةمساحةوهي،الخيولتسريج

إشارةوعندالخيولتسريجحقلإلىذلكبعدالفرسانيذهب

استعراضيموكبفيالخيلتسيرثم.خيولهميمتطونالحكم

ثم.البدايةبوابةفيالخصصةأماكنهافيوتدخلبالمنصةمارة

وتفتح،الجرسفيرنزراالسباقبادئهوآخرحكميضغط

تندبالخيول.اللحظةنفص!فيالبدءأماكنأبوابجميع

الفوز.خطلاتحاهوتتسالقالبوأبةمنبقوة

سبادتىا!لديرينيسمونالذينالحكاميلغيأنيمكن

يأاكتشفواماإذاالسباقنتيجةويغيرواما،حصان

للخيلوالبولللدماختباراتتجرىللقواعد.مخالفة
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إنجلترا.فيوودجودسباقفيتشاركالعريةالخيول

،مباشرةالسباقبعدعشوائيا،تختارأخرىولخيولالفائزة

علاجايتتلقأوعقاقيرتعطلمالخيلأنمنللتأكد

للتأكا-وأدواتهالفارلص!وزنيعادذلكإلىإضافة.قانونى

الصحيح.الوزنحملتالخيلأنمن

تاريخيةنبذة

بداليؤمعالخيلسباؤ،بدأربماقديما.الخيلسباق

الباكرةالخيلسباقاتتاريخويعودتقريبا.الخيولترويض

المعج!4ممباقاتأقيمتعندما.م،ق0015عامنحوإلى

أوروا،في(الخيولتجرهاالتيالعجلتينذات)المركبة

في،الأوليمبيةالألعابأبرزتإفريقيا.وشمالالشرقية

عامالأولىللمرةالمعجلةسباقاتالقديمةاليونان

،الألعابإلىبراكبيهاالخيولسباقاتوأضيفت..مق068

طيعرففيمابعدفيماالخيلسباقوانتشر..مق486عام

،القرونوعبراجما.وإيطاوألمانياوفرنساالصغرىبآممياالان

،السباقخيولالنبلاءطبقةوأعضاءالإنجليزالملوكتملك

.الملوكرياضةأحياناالخيلسباقاتتسمىلذلكونتيجة

نيوماركت،فىخيلسباقمركزالأولجيمسالملكأسس

ءالسباقا!تعقدبدأتحيثإنجلترا،فىسفولكبمقاطعة

مركمانيوماركتمدينةتزالولا،أم961عامنحو

الحالي.وقتنافيالخيللسباق

بعبلىحدإلىارتباطاالأكثرالملكالثانيتشارلزيعد

المللتهوكانإنجلترا.فىالخيللسباقالباكربالتاريخ

أظءفارسابوصفهرسميخيلسباقفيفازالذيالوحيد

كان،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتثسفوحتى.حكمه

،امء7.عاموفي.تنطمانعداملة-طفيالخيلسباق

إحلاللمحاولةوذلكإنجلترافيللفرساننادأولألمس!

عشرالثامنالقرنأواخروفى.ا&محباقفيالتنظيمبعض

بسباقاتالمعروفةالسباقاتمن!سباقأولنظم،الميلادي

،أم776عامليجرسانتسباقأولاأوبدا.التقليديةإنجلترأ

عامديربي!مباقوتلاه،أم977ءطمأوكسسباقثم

ملبورنكأسوهو،أمشرأليسباقأشمهروأسس.م0781

عاممرةلأولالكبيرباريسسباقوأقيم.أم861عام

عامالأيرلنديالديربىويانصيبفرنى،،فيأم863

أنشئسباقمضمارعلىالحواجزممباقوأقيم.أم866

فىمرةلأو!-المفتوحةالأرضمنب-لأ-لذلكخصيصا

.ام181طمبدفوردفيإنجلترا

إداريوقام،الميلاديعشرالتاسعأقرناأواسطخلال

الخيلسباقاتلتنطمجادةبمحاولاتالخي!ءسباقمضامير

منضبطةالرياضةهذهتكونأنبذلكاوهدفم،لائقبشكل

الفنيالأداءوتغير.التحريفمننوعأ"بمنوخاليةبفاعلية

حيثالماضيةعامالمائةعبركبيربشكلالفروسيةرياضةفي

بعيدحدإلىمختلفةبطريقةخيولهمالانالفرسانيمتطى

فيأقرانهميتخذهاكانالتيالمنتصبةالوقفةطريقةعن

طرقأصبحتكما.الميلاديعشرالتاسصرالقرننهاية

صيانة،أفضلالسباقومضاميررا،تطوأكثرالتدريب

تخصحصما.أكثروالخيول
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أحدعدتتزاحمالحيول

مضمارمسحنيات

.السباق

)9391الثانيةالعالميةالحربنهايةمنذ.اليومالسباق

الأرضعلىالسباقخيلمنالعديداستطاعأم(،459-

هذهمن.عالميةبشهرةالفوزالحواجز،وفوقالمسمطحة

61فييهزملمالذيراسوتالإيطالىالحصان،الخيل

بجائزةوفاز،أم569وأم559العامينخلالسباقا

وفاز.العامينهذينخلالتريمفدياركمعباق

الإنجليزيبالتاج-أيرلندافيالمدربالحصان-نيجنسكى

عام(جنيهوالألفيليجر،والقديص!،)ديربيالثلاثي

3ءمنذالفوزذلكيحققحصانأولوكان.أم079

أيضئا-أيرلندافيمدربحصانوهو-آركلوأثبت.سنة

وقتفيالحواجزقفزفيالأرجحعلىحصانأفضلأنه

فيمرأتثلاثتشلتنهامبكأسفازعندما،الأوقاتمن

!طلم

.ةالجاتسلميشظربالسباقالأولالفائز

يهزمولبم.الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأواسط

سباقا.18فىواحدةمرةإلاجيراردبريجاديرالحصان

لمالذيالثانىالبحريالطائرالفرنسيالحصانفاز

بسهولةتريمفديآركوسباق،ديربىبسباقمطلفايؤم

63بالأسترالطتولوكالحصانوفاز.أم659عاملالغة

الرمالحصانوكانفيها.شاركالتيسباقا53ادمنسباقا

بثلاثةيفوزالذيزمانهفيالوحيدالحصانهوالأحمر

.أم779و7491و7391أعوامكبرىوطنيةسباقات

الصحراءالمسمىالرماديالحواجزحصانوأصبح

فيالشائعةالسباقخيولأكثرمنواحداالأرجوانية

كأسمتضمنةكبيرةالمتتاببسباقاتبفوزهالحيةالذاكرة

.أم989عامالذهبىتشلتنهام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كنتاكيديرىالحصاد

العربعمدالهروسيةالعربيالحصالى

المضمارسباق،لديربىا

فىالرياضاتأنواعأشهرأحدالدرا!جاتسباق

ملايينيتالغحيثأوروبافىخاصبوجهواشتهر،العالم

سباقوأصبح.السباقفيالمشتركينالمتسابقينالمعجبين

منذالأوليمبيةالألعابممباقاتمنواحداالدرأجات

.أم698عامإقامتها

وهي،الدراجاتسباقمنرئيسيةأنواعثلاثةهناك

الدراجاتوسباقات،الطرقوسباقاتالمضمارسباقات



117القصوىالسرعةسباق

مر!معيننوعإلىالسباقاتهذهمنكلويحتاج.البخاريه

.الدراجات

بيضبؤللسباقحلباتفييقامالمفمار.سباق

،حلباتأغلبوقي.الدراجاتحلباتتسمى،الشكل

.حادةبدرجةالداخلإلىاسمبادتىحلبةطرفاينحدرالسباق

،حلباتفي،الجدرانخارجالبطولةمبارياتمعظموتقام

،الحلباتطولويبلغ.م005وم052بينطولهايترأوح

.م002وأم85مابينالجدرانداخل

4المكوزوبالفرقبالأفرادخاصةللبطولةسباقاتتقام

متسابقين.أربعةأومتسابقينمن

يبللح)قصيرة(فرديةسباقاتالسباقاتهذهتكونوقد

،مدا!يبلغ)طويلة(جماعيةسباقاتأو،م008مداها

قيمإذ،للسرعةاختبارالسباقاتهذهوبعض.كما..

فهي،ا!لطاردةأما.محددةمسافةلكلزمنيةفترةتحديد

يقفا)ءفريقينأوبفردينيبدأ،السرعةاختبارمنخاصنوع

وأالشخصبالسباقويفوز.للحلبةالمتقابلينالطرفينعلى

الخصىميتخطىالذيأوأولآالسباقيكملالذيالفريق

.السباقنهايةقبل

لعا-دمعينةحلبةحولأوالمدنلينالممانيحارجتقامالطرقسباقات

.المفردةالدوراتمن

لهاليمستالمضمارسباقفينشتركالتيوالدراجة

وأالدراجةسرعةالمتسابقيبطئواحد.ترسولها،كوابح

المتسابقوسامكان.الخلفإلىالدوأسةيدفعبأنيوقفها

بالقفازالمكسوةبيدهيضغطبأن،الدراجةيوقفأنأيضا

12الأماممطالإطارعلى

الدراجاتسباقفيالأصلهو.الطرقسباق

المتسابقينمئاتالسباقفييشتركوقا-.شهرةوأكثرها

لعددمعينةحلبةحولأومدينتينبينمسارفىيتسابقون

.المفردةالدورأتمن

فرنسالسباقهوالعالمفيالطرقسباقاتوأشهر

001منأكثرفيهويشتركأوروبا،عبريمرالذي،السنوي

مسافةويغطييوما.42السباقمذايستغرق.متنافس

أجزاءإلىالسباقمسافةوتنقسم،كم000.4طولها

الذيالوقتيسجلمرحلةكلفي(.مراحلتسمى

المرأحلكليكملالذيالمتسابقويكون.المتسابقيستغرقه

الفائز.هوإجماليازمنأقلفي

شبكةالطرقسباقفىالمستخدمةبالدراجاأتتحيط

كما.المعادنمنخليطمنالمصنوعةالخفي!4الأنابيبمن

ونظاما،دقيقةيدويةوإطاراتكوابحالدراجاتلهذهأن

جنزيرينقلنظاموهو،للحركةناقلع!قيحتويللتروس

لاخر.ترسمنالهوائيةالدراجة

السبافهذااكتسب.البخاريةالدراجاتسباق

القرنمنالسبعينياتفىالشباببتوبخاصةشهرة

أقلطولهاوعرةطرقعلىالسباقاتهذهتقام.العشرين

والمنخفضاتالمرتفعاتمنكثيرفيها،م004من

ذاتدراجاتالمتسابقونيركب.الحادةوالمنعطفات

فيالانزلافمنلمنعهاعريضةوإطاراتصغيرةعجلات

باللبادات،محشوةوملابسخوذاتويرتدور،،المنعطفات

ماكثيراأنهمإذبمالسقوطحالاتفيبلحماشه!وذلك

الارص.علىيسقطون

الأوليمبية.الألعاب،اجةالدإ:أيضاانظر

.سباق،الديربيانظر:.الديربيسباق

(،اليخوت)سباقالإبحارانظر:.اكوارققب

بزوارقالتزلج(،الصيفية)الأدعا!الأوليمبيةالألعماب

أمريكا.كأسبمالبخاريةالقواربسباقالجليد،

)الشاريالقوىألعابانظر:.السباعيالسباق

الخماسي.السبماقوالخماسى(،والسباممط

السياراتسباقانظر:.القصوىالسرعةسباق

الرياة!ية(.السيارات)سباق
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المتسالقينصموةويحدبأديليد،لىيقامالأستراليةالكبرىالجائزةسباق

السياراتلمهباق

السياراتسرعةتختبرمثيرةرياضةالسياراتشاد

عامكلوفي.وخبرتهمالسائقينمهارةوكذلكوأداءها،

أنواعاالعالمأنحاءجميعمنالمتفرجينملاينيشاهد

.السياراتمعباقاتمنمتعددة

التنوعإلىاسسياراتسسباقالكبيرةالشعبيةوترجع

.السياراتسباقاتنوعيةوإلىالسباقسياراتفيالكبير

مثل،صغيرةسياراتبيناسسياراتأحجاموتتراوح

الماضيفيتسمىكانتالتيالمكشوفةالمصغرةالسيارات

جميعتقمسيمويمكن.المقفلةالسباقوسيارات،جوكارت

مميارات-1هما:رئيسيفنمجموعتينإلىالسباقسيارات

وتشمل.للسباقخصيصاصنعتسيارات2-الإنتاج

بعدللركابأصلاالمصنوعةالسياراتالإنتاجسيارات

صنعتالتيالسياراتأما.للسباق!مياراتإلىتحويلها

.الركابلنق!!مصممغيرفمعظمهاللسباقخصيصا

القصوىالسرعةسباقاتمابينالسياراتلمباقاتولتراوح

والسباقات،محدودةثوانوتستغرقم004لمسافةوهي

أسابيع.عدةتدومالتيالكبيرةالمسافاتذات

وأحلباتعلىالسياراتسباقاتمعظموتقام

بالمساراتيتميز،الشكلبيضيبعضها،مقفلةمسارات

!تيرة.دولمن

وتكون.مائلةتكونقدالتيوالمنحنياتالمستقيمةالقصيرة

نأإلا،الأسفلتمنالبيضيةالحلباتمعظمأرضيات

منأخرىأنواعوهناك.ترابيةأرضياتهاتكونمنهاالباقى

وتلالآمستقيماتتتضمنمنتظمغيرشكلذاتالحلبات

وتوصف.شمديدةانحداراتذاتمتنوعةومنعطفات

ورخلالشعردبوسمثلبأسمائها،العديدةالمنعطفات

علىالسباقاتوتكون.الإنجليزي3وحرفالكلب

نظرا،الطرقعلىالسباقاتمنألصرعالبيضيةالحلبات

بسرعاتالمائلةالمنحنياتعلىالسياراتاحتفاظلإم!صانية

المنتظمة.غيرالحادةالمنعطفاتعلىلمسرعتهامنأعلى

نوربيرجرنجحلبةفىفتوجد؟الحلباتأطوالوتتفاوت

الش!اليةالحلقة:حلقتانبألمانيا،كوبلينزمنبالقربالواقعة

كم.5.4طولهاويبلغوالجنوبية،كم0.802طولهاويبلغ

ء..المتحدةبالولاياتبوليسإندياناسباقطولويبلغ

طولهابيضيةحلبةعلىويجريكم(08)5ميل

كم..204

حولالسباقاتأوالشوارعسباقاتوأصبحت

يجريإذ،السياراتسباففىمتزايدةشعبيةذاتالمنازل

المدينة.شوارعفيمؤقتمسارعلىالسباقهذامثل



في؟سنويايقامالذ"يذلكهوالشوارعسباقاتوأشهر

مث!ءمدنفيأيضاالشوارعسباقاتأجريتولقدموناكو.

كندا.فيومونتريالإنجلترافىبرمنجهام

خاصه"مناطقالسياراتسباقحلبةبمحاذاةوتوجد

لتزوب-السائقونيتوقفحيث،الإصلاحورلتقتسمى

فيبفريقيقومأنيمكنكما.السباقأثناءبالوقودسياراتهما

ال!صلاحالشءلإجراء،اللإطاراتبتغييراللإصلاخورش

لحال!صلاورشفيالتوقفيستغرقماوعادة.اليسيرة

ورشم!فىالتأيخيريسببأنيمكنحيث،اللازملعملثواني

ورفمءفرقوتعد.للسباقالسائقخسارةالإصلاح

المه!.السباقفرقمنكبيرعددمنجزءاالإصلاح

السيارا!ءمصمميعلىأيضاالفرقهذهمثلوتشتمل

وكذللثالوقتومسجليومهندسيها،وصانعيها،

أنفسهم.والسائقينالسياراتأصحاب

الأمانإجراءات

المسؤول!نأنإلآالخطورةبالغةرياضةالسياراتسباق

هأ-الجعلالسنينمرعلىالخطواتمنالكثيراتخذوا

والسائقير،.المشجعينمنلكلالإمكانبقدرآمناالسباق

الكبرىللجائزةالعالمأبطال

محام-

إم1ء9

م؟ء،1

م4391

م33*91

مء499

م6،91

املا*9

م7*"91

م؟"91

"لأ،أم

أم1،9

م1،91

م3*91

أم749

أم689

م،691

أم9لالأ

أم"،9

م9،91

7إم9"لأ

م9ء1لأ1

م3291

م3399

--أ-

فانجيو!م-جوافي

أكمئكارىأثبرتمو

أسمكاريألجرقو

فانجيو.مجوالط

كا-نجيوءمجوافي

كانجيو.مجوان

قانجحوبم،جوافى

هوفورنكاليك

برابهامجاك

برابهامعجماك-

هلفيل

ل!حراهائم

كلاردجيم

سورلزجوق

كلاركجيم

برإبهـامجالى

هول!ئيس

هيلغرا!ام

قيستيوأبىكيجا

رزوتجوشئ

ستي!أرلىجاكي

فيتيبالدكبا.إيمرعمو

ستيكوار!عاكي

الدولة

الأرج!ن

ليايطإ

إيطاليا

جنتينلأرا

الأرجمتين

الأرجنتين

لأرجخ!ىا

يريطائيا

أسئراليا

ست!الياأ

المتحدةالولايات

بريطاثيا

بريالاقيا

بر!ثطهـانيا

!هيابريط

أسشإليا

نكيبرزيلحهدا

كريطانيا

بريطانيا

النممسا

بريطافيا

البرأز!ل

بريطافيا

911السياراتسباق

تحميالكثيفةوالسياجات،القويةالواقيةفالقضبان

فيها.التحكمزماميفلتالتيالسياراتمنالمشجعين

للسائق.بالنسبةالأمانمعداتأهمالسباتخوذةوتعتبر

منمصنوعصلبخارجيغلافللهاالخوذةهذهومثل

منبوسادةومبطة،الكربونيةالأليافأوالليفيالزجاج

مقاومةملابسأيضاالسائقونويرتدي.رغويةمادة

فيبما،القدمإلىالرأسمنبأكملهالجسمتغطيللاشتعال

كبيرةأحتمالاتهناكإنحيثجهللوخاصوقاءذلك

.السيارةتححهمتإذاحريقبوقوع

المثاليةالأمانأجهزةمنوالكتفلجذعاأحزمةوتعتبر

بنيةعلىأيضالمميارةكلوتحتوي.السباقسياراتفى

إذاالسائقجسممنالعلويالجزءوقايةعلىتساعدداخلية

ا!لقصورةذاتالسباقسيارةأما.السيارةانقلبتما

بقف!يبمزودةفهى-سقفب-ونأي-المكشوفة

فوقمقوسةقبةشكلعلىمعدنيقضيبوهو،الدحرجة

قمصيسمىجهازالسقفذاتوللسيارة.السائقرأس

تمنعالتيالفولاذأنابيبمنمصنوعهي!حلوهوالدحرجة

الانهيار.منالمقلوبةاسميارةسقف

الساث!عم

فيتيباوريإكرلمئوفي7493

لأؤذائيك!م11كالا

هانتجيمصورم6791

لأوفىأنيكيم791لأ

ائدري!يتاريوم91لأ8

شيكئرجودكبم1لا،9

جون!زألأنأم،ول"

بيثثستنل!حئونأم819

بيرجلىؤز-كيكيم2891

بيكيثفلعس!ئملأ389

لآود)نيكيم8491

برلييمم!ليزآم8،1ء

بروشتآلينم91،ول

بيكئتنلسئورم1؟لأول

شينآآيرتوفىأم8"،

تثير،!ألنم991!م

ل!ميناآيرتوفىأم099

ث!ميناآ-ستوفيأم199

مانسلنيحجلم2؟91

يرودستألينم3991

كفحوماحشمايكلأم499

شوصاجرمايكلم91،ء

هلدامونأم،99

إلدوله

لأالبراريلى

الئ!لمما

بريطنميا

النمسا

المتحليةالولايات

إفريفياجسوب

أسراليا

اليرائر!ل

فنلند)

الرأزيل

التيسا

فينسا

فرئسا

يلزلبراا

زيللبراا

كرنسا

زيللمواا

لبرازيلا

نيابريمطما

تسماقر

كلياألما

ئيالماأ

نميابري!ا
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مقاومةوقودخليةفيالوقودالسباقسيارةوتحمل

وأالمعدنمنوقودخزانداخلموضوعةللتسرب

مطاطيشبهكيسمنالوقودخليةوتتكون.البلاستيك

الإسفنجيةالمادةخلاياوتمتص.إمعفنجيةبمادةممتلئقوي

حالةفيبالرذاذالانتشارمنمنعهعلىوتساعدالوقود،

خضمخضةمنععلىأيضاالوقودخليةوتعمل.الارتطام

الخضخضةهذهإنحيث،السباقأثناءالخزانفىالوقود

.السيارةفيأضحكماصعوبةإلىتؤديأنيمكن

لتوفيرطبيةبتسهيلاتالسباقحلباتمنالكثيريزود

وفىارتطامهما.حالةفىالمصابينللسائقينالعاجلالعلاج

المصابتالسائقينالمروحيةالطائراتتحمل،الأحيانبعض

القريبة.المستشفياتإلى

السباقرعاية

والحفاظ،محباقسيارةشراءأوصناعةتكاليفإن

الرياضاتأكثرالسياراتسباقتجعلممتازةحالةفيعليها

السياراتسعباقفرقجميعتتخذ،السببولهذا.تكلفة

وأثرياشخصاالفريقراعييكونوقدراعيا.الاحترافية

شركةأوالكبارالسياراتصناعأحدمثل،صناعيةشركة

فإنهمهؤلاءيقدمهالذيالمالىالدعممقابلوفي.للبترول

،السباقسياراتعلىمنتجاتهمعنبالإعلانيقومون

أ!م.المعاونةوالأجهزةالسائقونيلبسهالذيالزيوعلى

السباقمنظمات

السياراتسباقاتللسياراتالدوليالاتحادينظم

العالم.جمئأنحاءفيدولةتسعينحواليفيالمنتظمة

فىللسياراتالدولىللاتحادالرئيسيالمركزويوجد

السياراتصانعيالأولىالفئةصناعاتحادويمثل.باريس

وطنيةهيئاتوتوجد.للسياراتالكبرىالجائزةسباقفي

ممبيلفعلى.مختلفةدولفيالسياراتسباقاتتنظم

المنظمةالهيئةالسياراتلسباقالملكيالاتحاديعتبر،المثال

بريطانيا.فيالسياراتلسباق

السباقاتأنواع

سباقوهما:السياراتلسباقاترئيسياننوعانيوجد

السياراتوسباق،الكبرىالجائزةسباقأيالأولىالفئة

على:تشتملالعسباقاتمنأخرىأنواعوهناك.الرياضية

و!مباق،القصوىالسرعةو!مباقالقيا!سية،السياراتسباق

و!مباق،الرالىوسباق،المكضوفةالصغيرةالسيارات

مناسمهاعلىإنديسياراتحصلتولقد.التجارب

.المتحدةالولاياتفى005إنديانابوليسسباق

ويتم.السباقسياراتأغلىيضم.الأولىالفئةسباق

الأولىالفئةممباقفيتشتركسيارةكلوتصنيعتصميما

السياراتتصنيعفيتممنفرد.بش!صلواحدةصيغةبوصفها

يضعها(المواصفاتمن)مجموعةمعينةلمواعفاتطبقا

كماالمحركحجميحددحيثللسياراتالدوليالاتحاد

علىأيضاويطلق.السيارةلهي!صلالكليالتصكمميميقرر

.الكبرىالجائزةسياراتاسمالأولىالفئةسيارات

وهوالكبرىالجائزةيعنيبريجراندالفرنسيوالمصطلح

فيهاتتنافصرالتيالسباقاتمنسلسلةعلىيطلقاسم

.السيارات

مبادئلبعضوفقاالأولىالفئةسياراتوتصمم

جسمالفئةهذهسيارةجسمويماث!!.الطائراتتص!يم

،النوعهذاوفي.الهيكلأحادييكونحيث،أطائرةا

أنبوبيقفصشكلعلىللحسيارةالرئيسيأ!ي!ص!!اي!صن

مادةمنأوالكربونأليافمنأوالألومنيوممنمصنوع

هذاويوفر.التحملعلىقدرةذاتالوزنخفيفةأخرى

وأجزاء،التعليقونظامالمحركبينالوصلنقطةالهيكل

الإجهاداتيتحملأنهكما،السيارةمنأخرى

الميكانيكية.

وأ،وخلفيةأماميةأجنحةالأولىالفئةلسيارةويكون

الهواءتدفقويؤدي.الهوائيةالانسيابيةبالأسطحمايسمى

لأسفلمتجهةقوةإنتاجإلىالأجنحةهذهوتحتفوق

القوةهذهوتثبت.الارضباتجاهأ!سيارةاضغطعلىتعمل

بسرعةالسيرمنيمكنهامماالطريقعلىالسيارةالسفلية

علىالسيارةثباتزيادةيتموكان.المنعطفاتفيأكبر

الغلافييسميانالسيارةإلىتركيبينبإضافةأطرلقا

غلافوأعل.المقصورةجانبىمنكلفيواحدالجانجيين،

السفلى،طرفهعلىتوضعالأرضيللتأثيرلوحةجانبي

السيارةأسفلالهواءتدفقتوجيهعلىاللوحتانوتعمل

تفريغأيمنخفضضغطمنطقةالسيارةأسفلتتولدبحيث

العمليةهذهعنالناجمالامتصاصويساعد.جزئيهواء

استخدامأنإلآ.الحلبةأرضعلىالسيارةتثبيتعلى

سياراتفيبهمسموحايعدلمالأرضيالتأثيرلوحات

.الكبرىالجائزةسباق

ومقصورةفقط،واحدمقعدالأولىالفئةلسيارة

منواقياتبدونأي،مكشوفةوعجلاتمكشوفة

كان،أم98!عاموقبل.المؤخرةفيومحرك.الوحل

هذاويؤدي.توربينيشحنمحركالأولىالفئةلسيارات

باستخدأموذلكالصغيرالمحركقدرةزيادةإلىالشحن

مضخةإدارةفيألمحركعادمغازاتعنالمتولدةالطاقة

منكبيرمقداربدفعالمضخةفتقوم،الهوائيةالطاحونةتشبه

،بالمحركالاحتراقغرفةداخلإلىالهواءومزيجالوقود

مزيجحجمتعاظموكلما.المزيجهذاحرقيتماحيث

المنطلقة،الطاقةازدادتالاحتراقغرفةفيوالهواءالوقود
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توجد.ولهالمجهالسباقلدايةإلىتشيرالسياراتبسباقخاعمةأعلام

وأبالوقودللتزودقصيرةوقفةيقفلكيالسائقترشدأخرىأعلام

منهتطبأوالطريقعل!حادثلوجودالمرورتمنعهأوالإطاراتتبديل

.الأسرعالسيارةلمرورالمجالفسحأوالوقوف

عاموفي.السيارةسرعةإلىالمتحولةالطاقةوازدادت

التوربينية.الشاحناتاستخدأممنع،ام989

السلاسلأشهرمنالكبرىالجائزةسباقاتوتعتبر

،الطرقمساراتعلىتجريالتيالسباقاتلمبارياتالدولية

أنحاءجميعفيسباقا16حواليموسمكلفيفيقام

فرنسا،بريطانيا،البرأزيل،أستراليا،:مثلدولفى،العالم

المسابقاتهذهويحكمموناكو.،المتحدةالولاياتإيطاليا،

دولة.كلفيللسياراتالدولىالاتحادعنممثل

مثيرةمساراتعلىالكبرىالجائزةسباقاتوتقام

042حوالىبينالسباقاتهذهطولويتراوح.للتحدي

كم032تتجاوزلسرعاتالسياراتوتصل.كم34و.

إلىتنخفضوقد،المستقيمةالمساراتفيالساعةفي

بالسباقويفوز.الحادةالمنحنياتحولالساعةفيكم05

مسارحولالمحددةالدورأنمراتعددينهيمتسابقأول

السباقفيالأوائلالستةالمتسابقينمنكلوشلقى.السباق

الذيالمتسابقالعالمسائقيببطولةويفوز،النقاطمنعددا

.عامخلالالكبرىالجائزةسباقاتفيالنقاطأعلىيحقق

همالماضيفيالمشهورونال!جرىالجائزةسائقوكان

فانجيو،جوانوالأرجنتيني،أسكاريألبرتوالإيطالي

،كلاركجيموالبريطانيان،برابهامجاكوالأسترالي

خلالالعالمأبطالضمنمنوكان(.ستيوارتوجاكي

منلاودانيكيمنكلالميلاديالعشرينالقرنثمانينيات

منسيناوآيرتونفرنسا،منبروستوألينالنمسا،

البرازيل.

مصائمتخصصة،فىالسباقوسسياراتمعظموتصنع

المجموعةماتشملوعادة.مجموعاتؤيالسباقاتوتدخل

.مستوىأعلىعلىمتسابقينالكبرىالجائزذفىالمشتركة

،فيراري:الكبرىالجائزةسياراتصناعمقدمةفيويجيء

لوتس.هوندا،-لارينماك

وتعتبر.الوقمساراتعلىأيضاالسباقاوتوتقام

فيالرئيسيةالمسابقةهيتاسمانكا،ش!سباقاتسلسلة

البارزونالدوليونالمتسابقونفيهالمجنافسحيثأ!شراليا

ببطولةالخاصةللفئةطبقاتصنعلمدصباقسياراتويقودون

لاتحتعسبلذلك(.التصميماتتحكمالتي)القواعدالعالم

وتقيم.العالميةللبطولةالمتسابقسجلضصنالسباقاتهذه

عليهايطلقالسباقاتمنسلسلةونيوزيلنداأجاأسترأمنكل

مصغر.شكلفيالعالملبطولةمشابهةالذهبيالنجم

الجائزةمبارياتفيالأولىالفئةراتوروتتسابق

للسياراتسباقاتتقامحيثأقل،فشاتوتوجد.الكبرى

اكتسابالشبابمنالمتسابقونفيهايستطيرالتيالأبطأ

السباقلسياراتتقامسباقاتأبضاوتوجد.الخبرة

القديمة.

مسابقاتمنتتكونوهي.الرياضيةالسياراتسباق

السباقسياراتوالرياضيةالإنتاجسياراتمنلكل

معظموتقام.الغرضلهذاخصيصاصنهعتالتيالريافمية

علىأوالطرقمساراتعلىالرياضيةالسياراتسباقات

البيضية.والحلباتالطرقمسارات!تمزدوجةشبكة

تقامالتيالطرقسباقاتمنسلسلةترانز--إمبطولةوتعتبر

وكندا.المتحدةالولاياتفيالرياضيةالإنتاجسميارأت

التحمل.سباقاتفيأيضاالرياضيةالسياراتقيادةوتتم

الإنتاجطرازشكلالرياضيةالسباقسيارةوتأخذ

الأبوابمثلنفسها،بالسماتوثحتفظ،نفسهالأصلي

البديلالإطاريرفع،ذلكومعالريا!.وواقياتوالأنوار،

أكثرالسيارةلتكونالاخرىالأجزاءوبعضر،السيارةمن

زيادةعلىالوزنمعالقوةتناسبصيغةوتساعد.خفة

تكونأنيمكن،الصيغةلهذه،طبقا.المنافسةحدة

السياراتمنوزناأقلالأقلالحصانيةةاالقمذاتالسيارات

السياراتمتسابقيبعضويقوم.قوةكثرالأالمحركاتذات

سياراتهم.علىتوربينيشحن؟حركاتبتركيبالرياضية

سياراتأوالرياضيةللسياراتبريطانىسباقأهمويعتبر

فىيقامالذياسمياحيالتذكارهوالكبرىالسياحة

مبتونشاير.ثانورفيسيلفرستون
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سباقاتأكثرمنالتحملمسباقات.التحملسباقات

منالسباقاتهذهوتستغرق.شعبيةالرياضيةالسيارات

المتسابقهوالفائزوي!صن.ساعة42إلىساعاتثلاث

أولأوالمحدد،الزمنخلالالدوراتمعظميكملالذي

سباقأثناءالسياراتوتتوقف.المطلوبةالمسافةينهيمن

التزودأجلمنبانتظاماللإصلاحورلقفيالتحمل

ماوعادة.العسائقينوتبديلالإطاراتوتغييربالوقود

سباقاتوتتضمن.أصسيارةاقيادةثلاثةأوصعائقانيتبادل

الذيساعةالأرئوالعشرينسباقالشهيرةالتحمل

بالولاياتفلوريدا،بولايةداشرنا،شاطئعلىيجري

لومانسفييجريالذيوكذلك،الأمريكيةالمتحدة

بفرنسا.

علىالسباقهذايقتصر.القياسيةالسياراتسباق

توجدالتيمثل،المقفلةالكبيرةالسياراتمنطرازأحدث

!مالسياراتهذهتعدي!!وشم.السياراتموزعيأولى

لسياراتمماثلةتظلأنهاإلآوقوتهاسرعتهازيادةأجل

وواقيات،أبوابأصسياراتالهذهويكون.العاديةاشكوب

أطعتاد.االرأسيالوض!تفيالمتسابقونويجلس.للرياح

ت!صنوأ!داأغولاد،امنأعياسيةاالسيارات!ياكلوتصئ

يبلوقد.الأخرىالسباقسياراتأنواعمنكثيرمنأثقل

السباقبسيارةمقارنةكجمأ،007القياسيةالسيارةوزن

السيارةلمحركيمكنذلكومعكجما.068حوالىتبلغالتي

تبلغسرعةإلىيصلانالقويالكبيرالقياسية

عة.ساعا023

علىالقياسيةللسياراتالرئيسيةاسمباقاتمعظموتقام

حولالمسافةوتتراوح،الشكلبيضيةأسفلتيةحلبات

بالنسبةكم3.4وم003نحوبتماالسباقحلبات

فيالموجودالطريقذلكمثل،الفائقةالسرعةلطرق

ويكون.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتألابامابولايةتالديجا

تمكنالجوانبمرتفعةمنعطفاتالفائقةالسرعةلطريق

إلىتصلبسرعاتالمنحنياتقطعمنالسياراتمنالكثير

اساعة.كما023

كأسعلىسباقا3.حواليمنسلسلةأقي!توقد

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالقياسيةأطسياراتزنستون

كم.069وكم346ب!تتتراوحهسمافات

حلباتعلىالساخنالقفيبسباقاوروبافيويقام

تتلامس.أندونالقياسيةللمسياراتالشكلبيضيةصغيرة

القياسية.اسمياراتسباقعلىالرياضةهذهتألسستوقد

الساخن.القفيبانظر:

السيارات!نللسرعةسباق.القصوىالسرعةسباق

ويبلغ.مساراتإلىمقسممستقيمممهدمضمارعلىيقام

معظموتعبر.م004القصموىالسرعةسباقاتمعظمطول

سرعةوتصل.ثوانستمنأقلفيأضهايةاخطأ!سياراتا

ساعة.كما024علىمايزيدإلىالسياراتأسرع

لتساعدهامؤخرتهافىمظلةالسياراتهذهمثلوتستخدم

التوقف!.على

سياراتمنالقصوىالسرعةسباقممياراتوتتنوع

إلىكبيرةبكمياتقياسيش!صلفيالمنتجةالركاب

التحملشسباقات

السياراتمسابقاتأكتر

تتسابق.شعبيةالرياضية

سباقفيالسياراتهذه

ساعةوالشسرينالأربع

لتماطئعلىيقامالدي

دلوريدا،فيدايتولا

المتحدةأصلاياتلا

لأمريكية.ا
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لإحدىالأماميةترتمإلعجلإتالقصوىالسرعةسباقبدايةعند

التوف،وضعفىوهىبسيارتهالمتسابقيسرععمدماالسيارات

كم/ساعة.024السياراتأسرعسرعةتتجاوز

ثلاثةوأهم.فقطللسباقغريبةبأشكالصنعتسيارات

السيارات-أ:هيالقصوىالسرعةلسياراتأنواع

-3الممتاز.الوقودسيارات2-،المطورةالقياسية

هىالمطورةالقيامميةوالسيارات.الغريبةالسيارات

وتعمل.السباقأجلمنتعديلهاتمالتياسميارات

تستخدمأنولابدبالبنزينالمطورةالقياسيةالسيارات

لابد،المثالسبيلوعلى.للسيارةالخصصالأصلىالمحرك

فورد.السيارةمحركفوردالسيارةهيكليستخدمأن

اسمالممتازالوقودتستخدمالتيالسياراتعلىويطلق

منبمزيجالغريبةاسسياراتوتعمل.الساحبمات

الوقودسياراتصنعالممكنومن.والكحولالنيتروميثين

لمعظمويكون.المصممفيهايرغبطريقةبأيةالممتاز

طويلوهيكلوأحد،ومقعد،خلفيمحركالسيارات

خلفيةوإطارات،صغيرةأماميةإطاراتوبها،نحيل

أثناءالخلفإلىينتقلالسيارةوزنمعظملأنكبيرة

نسخةالغريبةللسياراتيكونأنويجب.التسارععملية

كما،الركوبسيارةلهيكلمطابقةالليفيالزجاجمن

العجلقاعدةعلىالمفروضةبالقيودتلتزمأنيجب

والخلفى(.الأماميالعجلمحوريبين)المسافة

القصوىالسرعةسباقسياراتمنسيارتانوتتسابق

وتستبعدالبدء.نقطةمنتتسارعانحيث،الواحدةالمرةفي

فيالفائزةالسيارةوتتقدم.المسابقةمنالخاسرةالسيارة

حتىالاممتبعادويستمر.أخرىسيارةضدللسباقالمسابقة

فيالفائزهوالسباقبطلويكون.فقطسيارتانتبقى

.الأخيرةالجوثة

سائقيمنكثيريبدأ.السباقاتمنأخوىأنواع

.الصغيرةالسياراتبسباقالمهنيةحياتهماسمباقسيارات

نشأوقد.السباقسياراتأصغرالمصغرةالسيارةوتعتبر

عامالمتحدةالولاياتفىالمصغرةالسياراتممباق

هما:اسمباقاتمنرئيسياننوعانويوجدأم.569

ويتكون.الطرقوسباقاتالقصيرةالسريعهالسباقات

ماأومنفصعلةسباقاتثلاثةمنالقحكميرالسريعالسباق

القصيرالسريعبالسباقويفوز.الساخنةبالجولاتيسمى

مجتمعةالثلاثالساخنةالجولاتينهيالذيالمتسابق

يكملالذيالمتسابقالطرقبسباقويفوز.النقاطبأعلى

أسرعوتسير.واحدةساعةفيالحلبةحوأالدوراتمعظم

كم/ساعة.522بسرعةالمصغرةالسيارات

السيارةمنقليلاأكبرالصغيرةالسيارةوتعد

مكشوفةومقصورةمكشوفةع!!لاتولها،المصغرة

بيضيةحلباتعلىالصغيرةالىمياراتوتتسابق.أيضا

أقلالحلبةحولالمسافةماتكونعادةأ.أسفلتيةأوترابية

الصغيرةالسياراتسباقاترزجاوزولا.م008من

السياراتأسرعسرعةوتبلغ.كم04مسافةعامبوجه

شمديدةحلباتعلىأكم/ساعةء8حواليالصغيرة

حجمعنالقصيرالسباقسيارة-جمويزيدالانحدار.

الضيقالطويلبالهيكلتتميزحيث01الصغيرةالسيارة

وتتسابق.المكشوفةوالعجلاتالقويالأماميوبالمحرك

أسفلتيةأوترأبيةبيضيةحلباتفيإهـأالسياراتهذه

كم/ساعة.أ85لحواليتصللىرعاتبلوغوبإمكانها

نفسهاالمسافةعموماالقصيرةأ!سرعةسباقاتوتشمل

.الصغيرةالسيارةسباقارتتشملهاالتي

وهما:بالوعورةيتسمانالسباقمننوعانويوجد

أشهروتضم.الراليوسباقاتالطرقخارجالسباق

،قصيرةسريعةسباقاتإلىتنقسمالمصغرةالسياراتسباقات

السائقونيجلس)أعلاه(القصيرالسريعالسباقوفي.الطرقو!مباقات

أثناءظهورهمعلىيتكئونالطرقممباقوفي.المصغرةممياراتهملي

قيادتهم.
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سيارأتالطرقخارجالسباقاتفيالمستخدمةالسيارات

.للسيارةالمحركةبالقوةمتصلةعجلاتأربرذاتصغيرة

لمسافاتمسابقاتالطرقخارجالسباقاتمعظموتكون

.وعرةأرضعلىتجريطويلة

منالطويلةالسباقاتفىالمشتركةالسياراتمعظم

بالقوةمتصلةعجلاتأربعولبعضهاالكبير،الإنتاجطراز

علىالطويلةالرئيسيةالسباقاتوتجري.للسيارةالمحركة

،وعرةخاصةمناطقتتضمنأنهاإلاالعامةالطرق

بضعةالرالىممباقويستغرق.للسرعةخاصةوقطاعات

ناديمسباقالدوليةالراليسباقاتمقدمةفيويأتى.أيام

الأوروبيةاشالىسباقاتومن.البريطانىالملكيالسيارات

،بحيرةالألفوسباقالشهير،كارلومونتسباقالأخرى

سافاريراليويعتبركورسيكا.حولالدورانوسباق

.الإطلاقوجهعلىالسباقاتأقسىمنإفريقياشرقى

التىالمسابقاتمنالتلالوصعودالتجاربسباقات

وعرةأرضفوقالساعةعقاربضدالسائقونفيهايتنافس

الانحدار.شمديدمعينتللأعلىأو

حلقاتفوقيقامالذيالسباقأنواعمنالعابرالرالي

وأالحشائ!قأوالوحلفيهامتنوعةأسطحذاتخاصة

الصنوبر.أشجارتعترضه

المعدلةالعاديةللسياراتتنظمالمقفلةالسياراتسباقات

هارديجيم!رسباقأستراليافىفيقام.السباقأجلمن

نيوساوث،باثرستفىالكبيرةالإنتاجلسيارات000.1

المقفلةللسياراتالقديمةالسياراتشاقاتوتقامويلز.

تنافسهاأثناءبالارتطامللسياراتيسمححيث،القديمة

.حادةمنعطفاتذاتالشكلبيضيةحلبةحول

إنديانابوليسسباقإلىنسبةسمىإنديسياراتسباق

وتماثل.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفييقامالذي005

مع،الكبرىالجائزةسباقفىالمشاركةتلكفيهالسيارات

علىالسيارةبقاءفىلتساعداالأرضىأطتأثيرلوحتين

علىالسباقويقام.توربينىشحنومحركات،الحلبة

كم.08و.002بينطولهاشراوحأسفلتيةمسارات

سباقاتمنسباقأشمهر005إنديانابوليسوسباق

العسريعأطريقاعلىالسباقهذاويقام.إنديسيارات

كم.20.4طولهيبلغالذيإنديانابوليسفيللسيارات

أعلىيحرزونالذينواسمائقونللبدء.موضعا33ويوجد

علىيحصلونمؤهلةدوراتأرلغخلالللسرعةمتوسط

متسابقأولبالسباقويفوز.السباقفىالاشتراكفرصة

طولهايبلغمسافةوهى-المضمارحولدورة002يكمل

كم(.08)5ميل005

تدارالتيالمركبة،العالمفيالسياراتأسرعوتعتبر

هذهتتسابقولا.الصواريخوتشبه،صاروخيبمحرك

منالساعةيمتتسابقوإنما،أخرىسياراتمعالسيارات

.الأرضعلىللسرعةالعالميالقياسيالرقمتحطيمأجل

كلطولمحاولتينمنالسرعةاختباراتمعظموتتكون

فيلبونفيالصلبالمصتويالسطحعلىأح6،3منها

وقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتيوتافيفلاتسسولت

البريطانيالمتنافسللسرعةالحالىالقياسىالرقمسجل

.أم839عامنوبلرسشارد

تاريخيةنبذة

القرنتسعينياتفىالسياراتسباقرياضةبدأت

الطرقعلىالسباقاتأولوأقيم.الميلاديعشرالتاسع

تتكونللسباقاتعديدةمساراتوكانت.المدنبينالعامة

نأالحظسوءومن.الانحناءاتكثيرةترابيةطرقمن

فتتحطم،سياراتهمفيتحكمهميفقدونكانواالمتسابقين

الطريق.طولعلىيقفونالذينالمتفرجينفتصيبأحيانا،

دوليةمنظمةأولانشئت.المنظمةالسباقاتتطور

عامفرنساسياراتناديباسمالسياراتمحباقلتنظيم

بتنظيمقامت،العامذلكمنلاحقةفترةوفي.أمء98

رحلةفىأكم،178لمسافةللسياراتفعلىسباقأول

العسباقبدأوقدبفرنسا.وبوردوباريسبينوعودةذهاب

منتمكنواالذينهمفقطمنهمتسعةأنإلامتسابقا22

سرعةمتوسطالسباقفيالفائزونحققوقد.السباقإنهاء

عة.سااكم42

علىالسباقاتمنالمزيدأقيم،الزمنمضيومع

أولواقيم.السياراتلسبادتىخصيصاصممتحلبات

لومانمنبالقربواسعمسارعلىالكبرىاصلجائزةسبالى

الدوليألاتحادعليهأشرفوقد.أم609عامبفرنسا

تحكيمأجلمنام409عامأنشئالذيللسيارأت

السريعالطريقافتتحوقد.الدوليةالسياراتسباقات

عامالأمريكيةالمتحدةبالولاياتإنديانابوليسفيللسيارات

سلسلةوبدأت.أم119عامفيهلمسباقأولوأقيمام909

سباقأولوأقيم.ام029عامالكبرىالجائزةسباقات

فيالرياضيةللسياراتساعةوعشرينأرلغلمدةللتحمل

للسياراتالمنظمالسباقوبدأ.ام23!عامبفرنسالومان

فىبفلوريدادايتوناشاطئعلىأم369عامالقياسية

الأمريكية.المتحدةالولايات

بكأسبريطانيةنابييرسيارةفازت،أم209عاموفى

بعضالإنجليزيةالسباقممياراتوأحرزت.بينيتجوردون

ومع.الميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتخلالالنجاح

سباقعلىوالإيطالية،الألمانيةالسياراتسيطرت،ذلك

القرنخمسينياتوفى.عديدةلسنواتالكبرىالجائزة

مإآربيالبريطانيةالسيارةفازت،الميلاديالعشرين
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فازتمثلماتما!ا،الدوليةالسباقاتببعضوفانوول

لوتس،وكوبر،مجموعاتصنعمنأخرىسيارات

فيحلقةعلىالبريطانيةالكبرىالجائزةوتقام.وبرابهام

فيبراندزهاتشحلقةمنأسرعتعدوهي،سيلفرستون

سباقوبدأ.صعوبةالأكثربالانعطافاتتتعسمالتيكنت

سباقأولوأقيم.أم401عاممبكراالأستراليالسيارات

فيليبجزيرةفيام289عامالاستراليةالكبرىللجائزة

الكبرىللجائزةلممباقأولوأقيم.ملبورنمنبالقرب

الاتحادأنشأ،أم059عاموفى.أم459عامالنيوزيلندية

فيهاليشتركالعالممتسابقيبطولةللسياراتالدولي

.الكبرىالجائزةمتسابقو

السباقسياراتأولىكانت.السباقسياراتتطور

.القيادةصعبةوكانت،ضعيفة)فرامل(كوابحذات

السباقعلىالسيارةقدرةلزيادةالأساسيةالطريقةوكانت

خلالالتقنيللتقدمونتيجةأكبر.محركهاجعلهي

مصمموتمكنام(،-189أ19)4الأولىالعالميةالحرب

وأصبحتأصغر.محركمنأكبرقوةتوليدمنالسيارات

عشرينياتفيسرعةوأكثرانسياباأكثرالسباقسيارات

بينالتنافسوأدى.الميلاديالعشرينالقرنوثلاثينيات

سياراتتطويرفيالإسراعإلىأيضاالسياراتصناع

.السباق

الثانيةالعالميةالحربخلالالرئيسيةالسباقاتوألغيت

سياراتأصبحتالحربوبعدام(.-459أ)939

ذاتالسباقسيارةتطويروأدى.قبلذيمنأسرعالسباق

العشرينالقرنخمسينياتأواسطفىالخلفيالمحرك

يعدفلم،الرياضةهذهفيثورةإحداثإلىالميلادي

الطريقلرؤيةمعتدلبجسمللجلوسمضطرينالمتنافسون

لمامكانهمأصبح،ذلكمنوبدلأ.الأمامىالمحركفوقمن

السيارةجسممعالتكيفمنمكنهممماالخلفإلىالاتكاء

تحسينإلىالسائقخلفالمحركوضعأدىكما.ألانسيابي

أفضل.سحبقوةتوفيرعلىعلاوةالسيارةوزنتوزيع

،الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأوائلوبحلول

السياراتمحلالخلفيةالمحركاتذاتالسياراتحلت

الفئةسباقفىتقريباكاملبشكلالأماميةالمحركاتذات

مصمم،تشابمانكولينأدخل،ام269عاموفي.الأولى

لسياراتالأحاديالهيكل،الإنجليزيالسباقسيارات

فىاسحباقسياراتفىالأجنحةوظهرت.الأولىالفئة

عاموفي.الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأواسط

سيارةأولتعتبرالتي97،اللوتس،تشابمانقدم،أم789

العسمةهوالتوربينىالشحنوأصبح.أرضيتأثيرذات

العشرينالقرنثمانينياتفيالسباقلسياراتالشائعة

.الميلادي

مصممويسعىالحافر.الوقتفيالسياراتسباق

حديثةوسائلعلىللحصولدائمبمثسكلالسباقسيارات

نفسهالوقتفيوتقومأكبر.بسرعةتنطلقالسياراتلجعل

فعلى.الأمانلدواعيقوانينهابتغييرالب،قمنظماتبعض

علىالكبرىالجائزةسباقفرقوافننت،المثالسبيل

لوحاتاستخدامحرمتقوانينهاؤيتغييراتإحداث

الأولى.الفئةسياراتعلىالأرضىالتأثير

حيث،الكبرىالجائزةبسباقالعالميالاهتمامواستمر

موسمخلالالعالميةللبطولةلهاممباقأولألمجراستهلت

شعروأكثر،أكثرالسياراتسرعةازدليادومع.م8891

.إثارةأقلأصبحقدالكبرىالجائزةسب،قبانالناسبعض

عامالتوربينيالشحنمحركاتسنعمنالهدفوكان

ال!ثارة.زيادةهوأم989

الموسوعةفيصلةذاتمقا!هت

لويس،شيفروليهماريو،ندرتىأ

الساخنالقضيبكريم،بريدلص

لومانإديريكنبيكر،

الموضوعصرعنا

الأماز،إجراءات-ا

السباقرعاية-2

السباقمنظمات-3

السباقاتأنواع-4

الأولىالفئةمحباق-أ

الرياصيةال!اراتسباقب-

اكحملممباقات-ج

القيامسيةايىاراتسباق-د

القصوىعةالىسباقهـ-

السباقم!ى2أخرأنواع-و

تاريخيةنبذة-5

-3

-5

أسئلة

فيبالردادالانتشارمنمئالوقودعلىالوقودخايةتساعدكيم!

الارت!هام؟حالة

؟للسياراتفعليسباقأو!أقيمومتىأين

التحمل؟سباقاتتست!سقهاالتيالمدةما

الدحرجة؟قفصأوالدحرحةقضميبمنالغرضما

فيأسرعالسيرمىالسباقسياراتالأحنحةتمك!كيف

المسعطفات؟

علىمنهاالبيضيةالحلباتعلىأسرعالسبا"خاتتعدلماذا

؟9.الطرقمسارات

إحدىلليخوتهوبارتسيدنىسباق

يبدأوهو.القديمةالمحيطاتسباقات،منالعالميةالمناسبات

ديسمبر26يومفىدايبوكسنجنقطةعندسيدنيمن

الغالبوفيأكم،،134مسافةويغحلي،عامكلمن
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ديسمبر،26!مفىمميدليمناليحوتتبحرا-.العاأنحاءك!سالمتسا!ودإليهايهرعلسوية!اسبةليخوتهوبارت-سيدنىسباق

تسماليا.مقاطعةلىهولارتاتجاهليوتتسا!

للوصولأيامأربعةإلىيومينمنمدةاليخوتأسرعيأخذ

السباقهذاتنطموتمتسمانيا.بمقاطعةهوبارتمدينةإلى

ناديرعايةتحتدائفاويتماأم459عامفيمرةلأول

الأمشرالي.اليخوت

معفيهتحساهلالسباقأنواعمننوعالعدلشاو

عبءالقويالعنصرعلىفيهيفرضأو،الضعيفالعنصر

طريقةوهو.متكافئةأممسبافرصتصبحبحيث،إضافى

وتعني.المتكافئةغيرالمقدرةذويالمتنافسينب!تللمساواة

وأالنقاطزيادةمثل،للضعيفالممنوحةال!فضليةكذلك

.بالأوزانالسماحا

تنافسيةمثيرةرياضةالبخاريلأالقواربسباو

سائقيها.ومهارة،البخاريةالقواربأداءمستوىتختبر

متعددةأنواعباستخداملمشوياالناسمنالآلافويتسابق

وفقاالقوارب!مباقأنواعتقسيماويتم.اسحباققواربمن

وموقع،جسمهوشكل،القاربحجم:الاتيةللعوامل

الالة.

السباققواربئصميمات

فيالاستجمامقواربعنالسباققواربتختلف

القواربمعظمتستخدمحيث،والمعداتالعامالتصميم

لتأمينخصيصكمامصممةقياسيةبحريةمحركاتالترفيهية

ويتراوح.عليهالاعتماديمكنالذيوأدائهالقاربسلامة

وتصمم.م3و.المترونصفمترينبينالقاربطول

لضمانخاصةل!صفيةوأجسامهااسمباققواربمحركات

قواربأطوالوتتراوح.القيادةوسهولةوالتحملالسرعة

مترا.51والمترونصفمترينبينماالسباق

لجسمأساسيانتصميمانهناك.الجسمتصميمات

بهللاحتفاظوالاستواءالإحلالوهما،السباققارب

أجسامذاتالسباققواربإنحيثالمإء،سطيحفوق

السباققواربتنزلقبينماالماء،صفحةتشقالإحلال

منوسادةعلىالسطحفوقالا!متواءأجسامذات

الهواءلم

الإحلالأجسامذاتالسباققواربمعظهموتعرف

القواربهذهوتتميز.المسطحةالقيعانذاتباسها

الجانبين.فيخفيفميلوجودمعالمسطحةبقيعانها

أمتار.وخمسةونصفمترينمابينطولهاويتراوح

داخليةبمحركاتمزودةالمسطحةالقيعانذاتوالقوارب

جسمداخلالداخليةالمحركاتوتوجد.حارجيةأو

فيالقاربخارجفتثبتالخارجيةالمحركاتأما.القارب

القيعانذاتالقواربعلىويطلق.عادةالقاربمؤخرة

نأكما.الطوافةاسمخارجيةبمحركاتالمزودةالمسطحة

أماميقعالمسطحةالقيعانذاتالقواربفيالسائقموقع

يذالقاربفيجاثيايكونأوالسائقويجلس،المحرك

الخارجي.المحرك

الاستواءقواربأنواعأكثرالسريعةالبخاريةوالزوارق

الخفيف.الميلذاتأوالمسطحةبقيعانهاوتتصفشيوعا.

والاحتفاظبربالقاربللماءالقاربهذاويفممئتصميم

وتوجد.بسرعةيتحركالقاربأنطالما،سطحهفوقبه

تسمىالجسمجانبيمنجانبكلعلىقصيرةعوامة

سرعته.زيادةعندالقاربمقدمرفععلىتعملسبونسون

السريعةالبخاريةالزوأرقبعضسرعةتبلغوقد

توفرإلىيحتاجالقواربمنالنوعوهذا.اسماعةكما032

منالنوعهذاسائقويجلممى.للدورانكبيرةمساحة



السباققواربأنواع

هوائية.وسادةفوقالماءسطععلىينزلقالسريعالبخاريالزورق

دليل.ميلبهأومسطحالقواربهذهجسمقاع

ومقدمةالميلشديداجالمجالىلهسبعةالرقمهيئةعلىجسمهقمارب

الهائجة.المياهفيالجيدبالأداءالقاربهذايتصف.مدلبة

المحركخلفيجلصقدأنهإلا،المحركأمامعادةالقوارب

الزلاقاتطولويتراوح.الداخليالمحركذيالقاربفى

م.،8وه5.3بينالمائية

أجسامهاقيعانتتصفالسباققوأربمنأنوأعوهناك

أنبوبيةأجسامذاتأنهاأوسبعةالرقمهيئةعلىبأنها

الجانبينميلبشدةالنوعهذامنالجسمويتصف.الشكل

المزودةالقواربأنبالذكرالجديرومن.المدببوالقاع

المياهفيالمتميزبأدائهاتتصفالطرازهذامنبجسم

وتشبه.اموه5بينالقواربهذهطولويتراوح.الهائجة

تنزلقأنهافيالمائيةالزلاقاتالأنبوبيالقاعذاتالقوارب

القاربطولعنطولهمايزيدبعوامتينمزودةوسادةفوق

السفليالأوسطالجزءفىأنبوبتكونإلىيؤديمما،ذاته

.للقارب

بمحركاتالسباققواربتزود.المحركاتتصميمات

بمحركاتبعضهايزودقدكما،الديزلأوبالبنزينتعمل

إلاواحد،بمحركمزودةالقواربومعظم.توربينيةأونفاثة

تزودقدالمحيطفيتتسابقالتيالسبافقوارببعضأن

وتتطلب.أربعةإلىعددهايصلقد،محركمنبأكثر

127البخاريةالقواربسباق

المسطحتالقاعذات

داخلبمحركاتالقارب

ويجهزلجوانبها.الحفيصبالالحدار!كمف

حارجية.أوعة

تمتداد،سبونسونباسمترفانطويلتيرب!وامتينمزودالأنبوبيالجسم

الوسط.في!قتكونإلىيؤديمما،القاربجانميعلى

يسمحلاثابتةمحركاتاستخدامالسباؤأنواعبعض

عليها.تعديلا!طأيلإدخال

فيالقاربمحركعليتعديلاتإ-صاءالممكنومن

أنواعمعظمفيالامر،يتطلبكماالسباؤا.أنواعبعض

داخلية،بمحركاتمزودةقواربفيهاتستخدمالتيالسباق

الزوارقبعضأنإلاقياممية،سياراتمحركاتاستخدام

بمحركاتمزودةالداخليةالمحركاتاتذاالسريعةالبخارية

المحركاتذاتالسباققواربولاتست!خدم.طائرات

المصانعمنالكثيروتنتج.البحريةالمحركاتسوىالخارجية

المتميز.للأداءمثكلكم!مةبحريةمحركات

أهممنواحدةالمروجما(المحركأو)الداسرةوالمروحة

زيادةبهدفالمراوحوتصمم.اسباقاقاربتجهيزات

مزودةالمراوحوبعضقيادتها.و*صهولةالقواربسرعة

أرلغ.أوريشاتبثلاثمزودخرألاوبعضهابريشتين

جمئالقواربتزويدالضروريمن.الأمانتجهيزات

خوذاتالسباققواربسائقويزمديأنويجببها،

النجاةستراتأنواعبعضتزويدويتم3،نجاوستراتخاصة

تزودحيث،العنقإصاباتحدوث،!شع؟صةخطي!اؤات
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،بالمحركخاصمفتاحوهوقفلبمفتاحالنجاةقواربجميع

أثناءالماءفييسقطالذياسمائقلوقايةخصيصامصمم

بحيت،السائقبسترةمتصلالمفتاحإنحيث،القاربسير

وقفإليالماءفيالقاربسيرأثناءالمفتاحجذبيؤدي

إلىالتعرضمنالسائقينالقاربهذاويقي.المحركتشغيل

نأويجبالماء.فىسقوطهمعندقواربهممنإصابات

وأدواتحريقبمطافئالمحيطاتممباققواربتزود

المائيةالزلاقاتبعضتحملكما.الأوليةال!!ععافات

السائق.سلامةلتأمينإضافىوقائيكإجراءالأكسجين

السباقاتأنواع

هى:القواربسباقاتمنرئيسيةأنواعأربعةهناك

التحملقوة2المغلقالمسارأوالدائريا-

أنواعمعظموتتمكن.الشاطئعنالبعيد-4الجذب3-

هذاوسم،الدائرياسمباقفىالمشاركةمنالسباققوارب

مختلفة.أبعادذاتمحيطجةأودائريةمساراتفيالسباق

ويقومبيضية،مساراتفيالتحملممباقاتتتمكما

منعددأكبربإحصمالالتحملسباقاتفيالمشاركالسائق

تتراوحو.محددةزمنيةفترةحلاأ!المسارحولالدوارات

.لمساعاتممبعمنوأكثردقائقعشربينالزمنيةالفترة

فيالجذببسباقاتالخاصةالقواربوتتنافس

السباقمنالنوعهذاويؤكد.مستقيمةقصيرةمسارات

وتتم.سريعبمعدلالسرعةزيادةعلىالقاربمقدرةعلى

وتستيم.المحيطفيالشاطئعنالبعيدةالسباقاتمعظم

نأالحجمكبيرةالشاطئعنالبعيدالسباققوارببعض

ماتتسابقوعادة.كم032إلىتصلمسافاتء-

تتسابقبينما،دائريةمساراتفىالسريعةالبحاريةالزوارق

.والجذبالدائرةسباقيفيالمسطحالقاعذاتالقوارب

)7(سبعةالرقمهيئةعلىالجسمذاتالقواربوتستخدم

التحمل.وسباقاتالشاطئعنالبعيدةالسباقاتفي

.للقاربالخارجيالمحركأيضا:انظر

بعضفيالكلابفيهاتتناف!رياضةالكلابسيا!

يسمىآليا،أرنباوتطارد،بيضىمضمارفىوذلكالبلدان

الأرنب.أوالكلبأو،العظمتشبهقد،الآليةالطريدةاد

بالمطاردةتقومالكلابلأنفعاليةأكثرالاليوالأرنب

الرائحة.علىاعتمادهامنأكثرالبصرحاسةعلىاعتمادأ

وقد.كهربائىقضيبعلىالمضمارحولالأرنبولنطلق

وهي،بالكلابالأرانبمطاردةمنالكلابلحسباقتطور

حقلفىحىأرنببمطاردةكلبانفيهايقومقديمةرياضة

تزيدبسرعةالعدو،الممتازةالكلابوتستطيع.مكشوف

أصساعة.افيكم65على

مرابطفىالكلابوضعيتم،سباقكلبدايةوقبل

الأرنب.إطلاقيتمثم،الانطلاقصندوقفيمنفردة

تفتجعالانطلاقصندوقمواجهةفىالأرنبيصبحوعندما

الإبقاءيتم،السباقوخلال.ال!سلابوتطلقالمرالطأبواب

الذيالكلبأماميارداتعدةبعدعلىالأرنبعلى

نأبعدالكلاببصرعنالأرنبإبعادويتمالمقدمةيحتل

.الجريعنالكلابتتوقفثمومن،النهايةخطتعبر

،الدولمنالعديدفيمحبوبةرياضةالكلابوسباق

والولاياتالمتحدةوالم!لكةوأسبانياوأيرلنداالنمسامتل

هذهتنظمالتىالإداريةالهيئةفإنبريطانيا،وفي.المتحدة

وهناك.الكلابلسباقالبريطانيالمجلسهيالرياضة

السلطاتمنتراخيصعلىحاصلةحلبة001حوالي

نوعالهجرعالسلوقي

الكلا!أدواعص

سباقفيالمشاركة

أسرعم!وهوالكلاب

وتصل.قاطبةالكلاب

الممتازةالكلا!سرعة

الساعةفىكم65إلى

!مباق.فىتشاركعدما



912المانشسباق

الكلابلسباقالوطنيالناديويقوم.والمجلسالمحلية

وفي.السباقتحكمالتيوالأنظمةالقواعدوتطبيقبوضع

ناجكونبوردهيئةالكلابسباقتديرأيرلندا،جمهورية

هذاونصفمضمارا،02لحواليورخصتللدولةالتابعة

لملكيتها.خاضعالحلباتمنالعدد

السنويالكلابممباقهوبريطانيافيسباقوأهم

هذايحققوأ3.بلندنويمبلدونملعبفييقامالذي

المضمارفيالحهربائيالأرنبإدخالبعدإلاشعبيةالسباق

.أم279عامفىللكلابمسباقأولوأجري.البيضي

)القنالالمانشبحرعبورعادةبهيقصدالماش!سياق

فيالطويلةالمسافاتسباحويعتبرإذ،سباحة(الإنجليزي

فيالتحدياتأكبرأحدالسباحةهذهالعالمأنحاءكل

بعضفيالمانشعبورفيالطامحينعددباوقد.مهنتهم

فهي،الفشلنسبةأماسباحا.05منأكثرالسنوات

معظمويعستطجع.محاولاتستكلبينمنخمس

المدةنصففىالماشعبورالحاضرالوقتفىالسباحين

،ام875عامويبماثيوللمانشعابرأولاستغرقهاالتى

فىالمستخدمةالمححسةالجديدةالتقنياتبفضلوذلك

السباحة.

منإماالحالاتمعظمفىالسباحيخطلق.السباق

دوفر،فيشكسبيرشاطئمنأوفرنسا،فىنيزجريزكاب

بعضعنبعضهماالنقطتانهاتانوتبعدبريطانيا.في

منحنياطريقايتبعونالسباحينأنبيدكم،5.33مسافة

البحريةالتياراتبسببكم64و37بينطولهيتراوح

السريعةالأماميةالكروألممباحةمعظمهمويختار.القوية

رابطةوتصدر.أسفلإلىمتدلياالرأسفيهايكونالتى

فىالمرعيةالقواعديتضمنللعسباحينكتيباالسباحة

المانش.سباحة

سجليعتبر.المانشيعبرونالعربالسباحون

منعددبأسماءحافلاالمانشصتبرواالذينالسباحين

إسحاقالمصريالبطلفكان.موقينالممالعربالأبطال

وعبر.ام289عامالمانشيعبرعربيسباحأولحلمي

الماشعبرالذيعبدالرحيمحسنيتقدمهمكثيرونبعده

فرنساإلىإنجلترامنالمانشعبرثم،أم4148عاممرةلأول

كذلك.أم059عامإنجلتراإلىفرنساومن،ام949عام

ما949عاميحمادحسنمرعيالبطلالمانشعبر

عامالمانشأبوهيفعبداللطيفالبطلوعبر.ام59وا

ومحمد،عبدهعبدالمنعممنكلالمانشعبركما.أم519

فيالمثيرةالأحداثومن.ام529عامالعربيومحيدبكر،

أولعبورالطويلةالمسافاتلسباحةالعربالأبطالسجل

خالدالمصريالبطلوهوحديثا،للى،نشمعوقسباح

الأبطالحققوقد.واحدةرجلذ(وهوحسان

المانشتتابعسباحةفيجديذاعالمياقياسيارقفاالسعوديون

هـ،أ793عامفرنساإلىإنجلترامنوعودةذهابا

علويالسعوديينالبطلينمنكل-!قكما،أم779

جديدينعالميينقياسيينرقمينفاخروال!صيد،مكيمحمد

السعوديالبطلوحقق.أم789شكلامالمانشلسباحة

الذيالدوليالمانشسباقفيمفاجأةأكبمبلغنيمأحمد

دولة18علىالثانيبالمركزبفوزهأم819عامأقيم

سنة.1هلايتجاوزوعمره

المانشيعبرلممباحأولويبماثيوكان.تاريخيةنبذة

12فىأم875عامفرنساإلىإنجلترامنالمسافةقاطعا

إينريكواستطاع،ام239عاموفى4.دقيؤ54وساعة

الفرنسيالساحلمنالماشعبورالأرجنتينيتيرابوشي

دقيقة.33وساعة61خلالالإفيلميزيالساحلإلى

المانشعبورمنالأمريكيةإيدرلجير"شودتمكنتكما

لمماعةو41مدةفىإنجلتراإلىضنسامنأم269عام

شحتمالمانشعابرو

سباحةتحملعليهم

فيهايشعرونطويلة

يتحتمكما،بالوحدة

منحنطريقاتباععليهم

المائيةللتياراتتفاديا

المانش.بحرفيالقوية



هنري-بول،كسبا031

أصسباحةاأما.المانشتعبرامرأةأولوأصبحت،دقيقة34

أبيرتوندوأنطونيومرةلأولبهاقامفقدوإياباذهالا

01وساعة43بلغ!مدةفيأم619عامالأرجنتيني

فرنسامنثمفرنساإلىإنجلترامنفيهاانطلقدقائة!،

إنجلترا.إلىعائدا

رجل.(م2791-9981)هدري-بول،سباك

ساهمبلجيكا.فياششراكيوزراءرئيسأول،أوروبيدولة

-1)939الثانيةالعالميةالحرببعدأوروباتطويرإعادةفي

أم(.549

حياتهبدأربروكس!!.ضواحيإحدىفيسباكولد

.أم329عامأجلجيكييناالنوابغرفةفياشتراكياقائدا

وكان.عديدةوزاريةمناصبسباكتبوأأمء39عامومنذ

رئيممئاأصبح،أم389عاموفي.للخارجيةوزيراغالبا

اتحادوهوالبييلوكسلإنشاءجاهداوعم!للوزراء،

ذلكتموقد.وأ!كسمبرجوهولندابلجيكابيناقتصادي

.أم449عام

4791سنةمنبلجيكالوزراءرئيساأيضالمسباكعمل

عامالمتحدةللأمالعامةالهيئةجلسةوترأس.أم949إلى

الحجريالفحمجماعةلمجلسرئيساأصبححصما.ام469

س!صتيراعين،م1691-7591ومن.وروبيةلأالفولاذوا

)الناتو(.الأطلسىشمالحلفلمنظمةعاما

المبنىداخلإلىالماءتحملالتىالمواسيرمننظام!اب

الموامسيرالقدماءالرومانيوناستخدموقد.خارجهأو

موامميرتصئمعظم،واليوم.الرصاصمنالمصنوعة

وأالزهر،الحديدأوالأصفر،النحاسمنالسباكة

.الفولاذأو،اللدائنأو،السحاس

منصنفصلتينمجموعت!تمنالسباكةنظاميتكون

نظاميقوم.الصرفونظامالمائيالتغذيةنظامالمواسير،

والرشاشاتالمغاطسإلىالنقيالماءبجلبالمائىالتغذية

وغسالاتوالمراحيضالغسيلوأحواض)الأدشاش(

ويقوم.الملابسوغسالاتالحارالماءوسخاناتالصحون

.والفضلاتالماءمنبالتخلصالصرفنظام

لاحتى،وسليمةفاعلةالمبنى!مباكةتكونأنيجب

منالماءتسربمثل،المائيالتغذيةنظامفيعيوباتسبب

كبيرةكمياتضياعوبالتاليالصنابير،تنقيطأوالوصلات

الصرفنظامالطمثيأوالتسربويسببالماء.من

التيوالبكتيرياالفضلاتخروجنتيجةصحيةمشاكل

تحتويها.

منالسباكةنظامإلىالمياهتأتي.المائيالتغذيةنظام

المياهتسحبالآبار.2-،والبحيراتالأنهارأ-:مصدرين

إلىتنقلهابموأ!ميرالمصادرهذهمنوالقرىالمدنإلى

النقيالماءويسيرتنقيتها.تتماحيث،المعالجةمحطات

تحتتمدد،الرئيسيةالمواسيرتدعىضخمةمواسيرخلال

تدعىأصغربمواسيرالرئيسيةالموامميرترتبط.الشوارع

بعضوفي.مبنىكلإلىالماءتنقلالخدمةخطوط

الريفيةالمناطقفيالأخرىوالمبانيالمنازلتحتوي،الدول

الماء.انظر:.الخاصةابارهاعلىوالضواحي

لمجقىمحبسعلىمبنىكلفىالسباكةنظاميحتوي

إغلاقةويمكن.المبنىإلىالماءبدخولللسماحمفتوحاعادة

فيأوالتركيباتأوالمواسيرفىاللازمةالإصلاحاتأحمل

تركيبةكلتحتويأنيجبكما.الأخرىالطارئةالحالات

محبس.علىدالسباكةيتعلهتجهازأو

خطعلىالسباكةأنظمةمنكثيرفىالماءعداديربط

تحاسبإذ.المبنىفيالمستهلكةالماءكميةلقياسالخدمة

المستهلكة.الماءكميةأساسعلىعميلهاالماءشركة

الخدمةخطخلالالمبنىإلىيدخلالذيالماءوي!صن

كلإلىالماءالخدمةبخطالمربوطةالمواسيروتنقلباردا.

البارد.الماءتستخدمالتيالأجهزةوإلىالصحيةالتركيبات

الحارالماءسخانإلىالماءبنقلالمواسيرإحدىوتقوم

دحولماسورةطريقعنالحارالماءسحانإلىالماءفيدخل

بينتتراوححرارتهدرجةخزانفيالماءتسخن.الباردالماء

منذلكبعدالساخنالماءويسحبم،565و5!م0نحو

الماءخروجماسورةخلالالماءهذاويسير.الخزانأعلى

التركيباتإلىثمومنالفرعيةالمواسيرإلىوينقلالحار

خزأنيسعالحار.الماءتستخدمالتيالصحيةوالأجهزة

021بينيتراوحماالممساكنمعظمفيالحارالماءسخان

كلماإذدائما،ممتلئاالخزانويبقىالماء.منلتراا8و.

الخزانأسفلمنالباردالماءيدخلالحارالماءاستخدم

لتسخينه.

ضغطتحتالمائيالتغذيةنظاممواسيرفيالماءيبقى

وتحتوي.العسريانعنالماءتوقفأثناءوحتى،دائم

حينإلىالماءتكبحصماماتعلىوالأجهزةالتركيبات

يسمحالجهازأوالتركيبةتشغيلبدءعندإذ،إليهالحاجة

وأالتركيبةإغلاقعندويوقفهالماءبدخولالصمام

.الجهاز

خارجإلىأستعمالهبعدالماءيسير.الصرفنظام

النظامهذاينقل.الصرفنظاممواسيرخلالمنالمبنى

الصحونغسيلأحواضمنالصلبةالفضلاتأيضئا

والتركيباتالفضلاتمنالتخلصووحداتوالمراحيضى

أوسعالصرفنظامموامميروتكون.الأخرىوالأجهزة

بالموادلمئانسدادهاالمائيالتغذيةنظاممواسيرمن

الصلبة.
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التراكيبإلىالنقىالماءالمائيالتغذيةنظاميج!ب.الصرث!ولظامالمائر،التعذيةنظاممنالسباكةأنظمةكلتتكونالمنزليالسباكةنظام

إبقاءعلىالتهويةمواسيروتقوم.والفضلاتا،أ!اءلسقلتصريصموامسيرعلىالصرفنظامويحتوي.السباكيةوالأجهزة

الحظام.حلالالهواءسريان

التركيبةإلى

الجهازأو

ةدساو

ئيةهوا

حجرة

ئيةهوأ

مائيةتعذيةماسورة

(،الأعلى)إلىالهوائيةالحجرة

إلىالموصلةبالمواسيرتربط

تقوم.لأجهزةراالتراكي!

الحجرةداحلالهوائيةالوسادة

عمدالمندفعالماءقوةبامتصاص

الصمامأوللحسفيةالسريعالغلق

الهوائية،الحجرةهذهلدونإذ

ضوضاءوتولدالموامميرتهتز

الغلقبعدطرقاتشكلعلى

.مباشرة

إلىوالأجوةالتركيباتمنالصرفمواسيرتنحدر

تسمىرأسيةماسورةإلىوالخلفاتالماءحاملةأسفل

محتو،تهاأعنفاياتماسورةتفرغحيث،النفاياتماسورة

إلىالمصرفهذاويقود.المبنىتحتالرئيسيالمصرفإلى

العلويالجزءيمتد.المبنىخارجالتحليلخزانأوالمجاري

المبنى،سقفخلالمنأعلىإلىالنفاياتماسورةمن

يسير.التهويةفتحةأوالماسورةفوهةالهواءيدخلحيث

مواسيرمنشبكةإلىالنفاياتماسورةخلالمنالهواء

صرفمواسيرإلىالتهويةموأسيروتقود.التهوية

معظموتقع.النفاياتماسورةعنالبعيدةالتركيبات

ترتبطبحيثالنفاياتماسورةمنبالقربالمراحيض

بها.مباشرةصرفهامواسير

تفريغحصولمنالصرفنظامفيالهواءسريانيمنع

يسببإذمنها.والفضلإتالماءخروجعندالمواسيرفيجزئي

نظاممنوالفضلاتالماءمرورفيتباطؤأالتفريغهذامثل

العسباكة،أنظمةبعنىءفىالتهويةمواسيروتمتد.الصرف

.النفاياتبماسورةالارتباطمنبدلأاسمقفخلال

بعملأيضاالتهويةوماسورةالنفاياتماسورةوتقوم

وأالتركيبةمحتوياتالنفاياتماسورةتفرغإذ،مهمآخر

.3أود2شكلعلىسيفونخلالهـتالصحيالجهاز

التركيبةاستعمالعدمعندالسيفونو!ساكناالماءويبقى

منالغازاتأنتقاللمنععازلآالماءهذا!يعملإذالجهاز،أو

وأالتركيبةخلالمنالمبنىإلىالتحليلخزانأوالمجرى

خلالمنذلكمنبدلأالغازأتوتخرج.الصحيالجهاز

التهوية.موا!مير(الفضلاتمواسير

سدادةعلىالسيفوناتمنكبيرةأعدأدتحتوي

أداةإدخالويمكنالانسداد.عندرفر!ايمكنتنظيف

داخلفيالثعبانأوالصرفبريمةتسمىمرنةطويلة

لسداداتأخرىمواقعوهناك.لتنظيفهاالماسورة

الصحي.الصرفنظامخططولعل!!تمتدالتنظيف

فىتنظجفسداداتعلىالسباكةأنخلمةمعظموتحتوي

الصرفماسورةمعالفضلاتموا،سيرأرتباطنقاط

للمبنى.الرئيسي

منالأحياءمنكثيرفيالصحىالث!رفمياهتتدفق

تحتيقعالمواسيرمننظامإلىمبنى!كلالرئيسيالمصرف

معالجةمحطةإلىالصحىالصرفمياهينقلالأرضسطح

الصرفمياهبمعالجةالمحطةتقومحيث،الصحيالصر!

فىالمياهصببعدهاويمكنبها.البكتيرياوتقليلالصحي
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الفتحوفح

برسار

الغلقوفح

مقمض

ا

ساق

-ف!!

الصماممقعد

مقبضسب!س!ترتمطمسسةسالىعلىيحتويالفلكةذوالصنبور

تمكبصرالماءعلقوعد.3!ةساقكلأسم!!ليويوحد.مقاضه

المائية.اضعديةاماسورةأع!فيا!كممامامقعدفوقوالساقالهلا!

المقعد.صوالساقالملكةتشعدالماءفتحوعسد

لهذهالضررمنأدنىوبحدمائيمحتوىأيأوالنهر

المائية.المجاري

نظاموالضواحيالريفيةالمناطقمنكثيرفيولايوجد

منأ!حياالصرفمياهتنتقلللالصحيللصرفعام

خزانفىالب!صيرياوتقوم.القريبالتحليلخزانإلىالمبنى

غازإلىالخلفاتمنالصلبةالأجزاءمعظمبتحليلالتحليل

الهواءإلىأخازأوينتقل.الدبالتسمىمضرةغيرومادة

التربةإلىالخزانخارجالسوائلوتنتقلدوريا.الدبالأ!ويزا

المجماري.انظر:.بهالمحيطة

الماءتدفقبتنظيمالصنابيرتقومالصنابير.تعملكيف

الغسيلوأحواضوالرشاشاتالحماماتمغاطسفي

المراحيض.عداالصحيةالتركيباتمنأخرىوأنواع

أيضا.حنفياتالصنابيروتسمى

فلكةذاتالصشابير:صنابيرمنرئيسياننوعانيوجد

ذاتالصنابيرومعظم.الفلكةعديمةوصنابير)جلدة(

والاخرالحارللماءأحدهما،مقبضينعلىتحتويالجلدة

هذاويسمى.فرديبزبازمنالماءويخرج.الباردللماء

ذاتالصنابيرمنالقديمالنوعوكان.الخلاطاتالنوع

وآخرينالحارللماءوبزبازمقبضعلىيحتويالفلكة

.الباردللماءمنفصلين

بإدارةالفلكةذيالصنبورفيوغلقهالماءفتحويمكن

لهغلقبساقمقبضكلويرتبطكليهما.أوالمقبضينأحد

ساقأسفلفيويوجدالصنبور.داخلحلزونىطرف

الصناعية.الأليافمنمصنوعةأومطاطيةجلدةالغلق

فوقوالجلدةالغلقعموديتماسكالصنبور،غلقوعند

المائيةالتغذيةماسورةمنالعلويالجزءعندالصماممقعد

فئالصنبوروعندالصنبور.فيالماءتدفقالجلدةتمنعإذ

كافبمقدارأعلىإلىلولبيبشكلالغلقمعاقيرتفع

تحمكنوبذلك،الصماممقعدعنوالجلدةالماءيسفبرفع

البزباز.إلىالتدفقمنالماء

مقبضأومقبضينعلىالفلكةعديمةالصنابيرتحتوي

حالةوفيواحد.بزبازعلىمعظمهاويحتويواحد،

الفلكة.ذاتالصنابيربطريقةويغلقالماءيفتح،المقبضين

الواحد،المقبضوذاتالفل!صةعديمةالصنابيرمعظموفي

إلىالمقبضعلىبالضغطوإغلاقةالمقبضبرفعالماءيفتح

المقبضبإدارةإماالماءحرارةدرجةتنظيماويمكن.الأسفل

.أخرىإلىجهةمنبنقلهأو

بقرصالفلكةعديمنموذجيصنبورفيالمقبضيرتبط

هذايركب.متعددةثقوبعلىتحتويأخرىأداةأيأو

العددعلىالقرصانيحتويآخر.قرصفوقالقرص

غلقوعندواحد.بحجمالثقوبوكل،الثقوبمننفسه

هذايغطيبحيثالعلويالقرصموقعيتغيرالصنبور،

الماءلايستطعوعندها.السفليالقرصثقوبالقرص

تصطفالصنبورفتحوعند.الوضعبهذاوالقرصالتدفق

الماءيتمكنوعندهابعض،فوقبعضهاالقرص!تفتحات

.أجزبازاإلىخلالهاالتدقتمن

المراحيضأنواعمعظمتحتوي.المراحيضتعملكيف

ويندفعماء.علىكلاهمايحتوي،فوخزانحوعلى

خلالالخزانمنالمرحاض)شطف(رحضعندالماء

الماءيحمل.الحوضداخلإلىالخزانتفريغماسورة

ثم.المرحاضصرفماسورةإلىالحوضمحتوياتالمندفع

التغذيةماسورةمنأخرىمرةوالحوضالخزانيمتلئ

آخر.لشطفجاهزاويصئالمرحاضبالماء،

وأسدادةكرةتقوم،المرحاضخزانيمتلئوعندما

القلابأوالكرةوتمنع.الخزانتفريغماسورةبغلققلاب

الشطرو-مقمض

فتحةهـ*ل!

ماسورة

صرف!ى

.الخزان-،!اطا!ا!!يرلمليرلى

-كا
"لجوض

التهغا؟ك!كاصيوكأكاإليثا-را

ماسورةعنالقلابرفععلىفيعملالمرحا)شطف(رحض

الماءينقل(.)الحوضإلىلالدخوليسمللماءوسذلكالخزانصرف

النفاياتماسورةإلىتمالصرفماسورةإلىالحوضمحتويات

الماء.ستقريباالحوضيمرغعندماالأصلىمكالهإلىالقلا!ويسقط
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الحوضملءإعادةألبوب

مةعوا

الدحولصمام

نبوبأ

لملءا-

الطفحب

المائيةلتعذية

ين3؟شيمويرءىعلم!؟،لأى7كأ:3!!3!تملادكائنفيكا!!7زر3وكا*يرءكألأ؟!ا!ش*!ييي!بمعسلا!لأ؟3!د7ع؟+ىع-كا!بر/ش؟ء!؟وفيخ،بنععء؟،ص"؟-!7!73ء،كا!لمسش؟*بر!-!!خ\73قيس؟يزبم؟ي"+سورد-كابرء!ىبر"؟لم3رزكأ!لم

الماءبعدهاويدخلالماء.تغذيةماسورةفوقا!هـاقعالدخولصماموتفتحالماء،معالعوامةتنخفض.الحزانمنالماءخروحبعدالمرحاضملءإ!كادة

الماءمنسوبمعالعوامةترتفع.الطفحأنبوبحلالالحوضإلىتمالحوضملءإعادةأنبوبإلىأيضاالماءيدحلالملء.أنبوبخلالالخزانإلى

وتوقف(،اليمين)أع!،المائيةالتغديةماسورةفوقالدخولصمامغلئعلىالعوامةتعملوا-لحوض،الخزانامتلاءوعنداليسار()أعلى،الخزانفي

الماء.تدفق

ولمنع.المرحاضشطفقبلالخزانخارجالتدفقمنالماء

فتحةالدخولصماميغطي،للخزانإضافيماءدخول

طويلذراعالدخولبصمامويرتبطبالماء.التغذيةماسورة

الماء.علىالعوامةهذهتطفو.العوامةتسمىكرةنهايتهفي

إلىالمقبضدفععمليةترفع،المرحاضيشطفعندما

.الخزانتفريغماسورةعنالقلابأوالسدادةالكرةأسفل

فتحةخلالمنالمندفيالماءفوقالقلابأوالكرةوتطفو

معهينخفضاداء،مستوىينخفضوعندما.الماسورة

صمامالعوامةتفتحالانخفاضوعند.العوامةمستوى

خلالمنالخزانإلىالماءبتدفقيسمحالذيالدخول

هبوطحتىالخزانمنالماءتدفقويستمرء.الملأنبوب

وتسقط.تفريغماسورةفتحةمستوىدونإلىالماءمستوى

،الخزانتفريغماسورةفوقالقلابأوالسدادةالكرةعندها

.الخزانملءلإعادةالملءأنبوبمنبالتدفقالماءويبدأ

أنبوبإلىالملءأنبوبمنالمتدفقالماءمنجزءيذهب

إعادةأنبوبمنذلكبعدالماءويتدفق.الحوضملءإعادة

حوضإلىالماءيقودالذيالطفحأنبوبإلىالحوضملء

معهيرتفعالخزانفىالماءمستوىارتفاعوعند.المرحاض

مستوىيصلحتىالعوامةارتفاعويستمر.العوامةمستوى

ويصبح.الطفحماسورةأعلىمنسم2،همسافةإلىالماء

.أخرىمرةبالماءممتلئينوالحوضالخزانمنكلالان

بالماء،التغذيةماسورةفتحةبإغلاقالدخولصمامويقوم

التدفق.عنالماءويتوقف

للتخلصالأوليةالسباكةأنظمةتطويرتم.تاريخيةنبذة

لمعظموكان.البشريةوالخلفاتالصحيالصرفمياهمن

وغربىبباكستانالانيعرفالذيالسند،واديفىالمنازل

..مق0025عامنحوفيالصحيللصرؤ!نظامالهند،

بماءللتزودمواسيركريتجزيرةفيشيدلقصروكان

معصرفونظامبدائيةمراحيضأيضابهوكان.الشرب

الرومانيونوقام.للتهويةفتحاتبمثابة،تعم!هوائيةأعمدة

الخلفاتلنقلصحيصرفونظامصفابيربتطويرالقدامى

والجداوط.الأنهارإلى

الإمبراطوريةسقوطبعدالسباكةشوعيةمستوىهبط

إبانأوروبافيالناسوتخلص.م476عامفيالرومانية

تطويروتم.الشوارعفيبرميهاالخلفاتمنالوسطيالقرون

عشرالسادسالقرنفيالشطفمرحاض!!مننوع

فيالعامالنقصبسببينتشرلمنعمالهالم!أنإلا،الميلادي

براماجوزيفواستطاع.الصحيوالحهـمرفالسباكةأنظمة

براءةتسجيل،إنجليزيخزائنصانعوهم-،أم778عام

فيالمراحيضوأصبحت.محسنشطفمرحاضاخترأع

فيالاستعمالشائعةعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصف

تسمىحفرفيصرفهاشمكانمعظمهاأنإلاإنجلترا،

التحليلخزاناتابتكاروتم.تطفحمافيراكانت،بيارات

صرفنظامبعملوبدئعشر.التاسيعالقرنمنتصففي

وقامعشر.التاسعالقرنمنالستينياتفىمتطورصحي

منالستينياتفيأيضاكرابرتوماسالإنجليزيالسباك

الشطفلمرحاضتحسيناتبعملعشر،التاسعالقرن

براما2باسمالمسجل

عالم(.9971-م721)9لازارو،سبالانزاني

أحياءيحملالهواءأنعلىبرهنتجر!بيإيطاليأحياء

الموجودةالأنواعوأن،بالعينرؤيتهايم!شلاللغايةدقيقة
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مطهبوحة.أزسئةأحطهايمكنكيرةأوراقللسبانخ

أولأنهكما.أخلىابو!اطةقتلهايم!ش،الأطعمةفيمنها

أشارالذيوهو.المعزولةالبكتيريةالخلاياانقسامراقبمن

بحواجزالاصطدامتفادييم!صنه)الوطواط(الخفاشأنإلى

لهينموالسمندرحيوانوأن،أعمىكانولو،الحبالمن

المعطوبة.اللأطرافعنءبديل

الكنيسةفيوتعلمسكانديانوفي!حبالانزانيولد

بادوا.جامعةفىودرسالكاثولي!صةالرومانية

المألوفة،الحقليةالخضراواتمنحولينباتالسيائح

الأوراقمنسميكةمجموعةوينتجالطولمنخفضوهو

مطبوخة.أونيئةأورأقهالناسويأكل.الطريةالعريضة

وإلىالسويسريالشمندرأوالبنجرإلىالسبانخوينتمي

الشائعة.الأعشابمنالعديد

الفرسواستخدمهآمسيا.غربيجنوبالسبالمنيأتى

أحديعتبروكانأمء..عاممنذالبريطانيونوزرعهدواء

قديما.أوروبافىالخاصةالأطباق

البارد،الموسمافيوينضجبسرعةالسبانخنباتينمو

الرمليةالاراضىفيجيداينمووهو.زراعتهالسهلومن

يقاوموهو.الحمضيةالتربةفيجيداينموولا،الخصبة

فيبذورهالزراعويبذر.الحرارةيقاوملاولكنهالصقيع

ويمكنشهور.3حواليبعدالمحصولويجمعون،الربيع

بفيتام!تأوالسبابكني.الخريففيأخرمحصولزراعة

المركبة،بفيتا!تلمجموعةطيبمصدروهو.جوفيتامين

خفيفكملينيعملولذلكالأليافمنكبيرةكميةوبه

.للمعدة

التيبتفينشأتالكلابمنسلاأسةالتيبتسيافيل

تلكيربونالبوذيونالرهبانوكان.السنينمئاتقبل

ئلتف.وديلكتيورشعرلهالتيبتسباني

.للأديرةحراسةوكلاب،مدالمةأجفةأحيوانات،ال!!لاب

رفيقاالكلبهذامنيتخذونالتيبتحكام!انكذلك

التيبتزوارجلبالميلاديعشرالتاسعالقرنوفى.لهم

.مرةلأولأوروباإلىالسلالةهذه

الكثيف،الحريريالتيبتسباني!!فروشعريتدلى

منلونبأيالفرويكونوقد.جسمهعلىمسطحا

الكثيفالذيلويلتف.ألوانبمجموعةأوتقريبا،الألوان

أطولشعر،منطوقالكتفينويغطيالظهر،فوقالشعر

42بينالكلبهذاارتفاعويتفاوتالفرو.بقيةمنقليلا

أربعةمابينالعادةفيويزن،الكتفينعند،سمم28و

.كيلوجرامونصفوخمسةونصص

الإنجديزية.الصيدكلابمننوعالصيدسيائدل

لسنواتالأوروبيةالمجتمعاتفيالكلابمقتنوظل

كلابمنوغيرهاالكوكرزكلابوبينبينهالايميزون

الكلبطولويبلغ.فقطالحجمعلىبناءالسبانيل،

ويتراوحتقريبا،سم45الصيدلحسبانيليسمونهالذي

يكون،لامعأملسشعروله.كجم23و61بينوزنه

يجمعلاأنهإلاآخرلونلهيكونوقد،عادةأسودلونه

معا.لونين

فيإنجلتراإلىأصلهايعودالصيدممبانيلوكلاب

ذكى،الكلابمنالنوعوهذا.الميلاديعشرالثامنالقرن

المصادةالطيوروجلبمطاردةفيالشديدةبالمثابرةوشميز

.بالبنادق

فصيلةإلىينتمياورنيل!لبب.المجائيل،

الواتركلابمثلسلالاتتضمالكلابمنكبيرة

الأمريكىوالكوكرالكوكرووالكلمبرالأمريكي



اللامع.العتحعرمنغطاءلهالسبانيلكلب

الأيرلنديوالواتروالفيلدالإنجليزيوالسبرنجر

ويمكنالبريتاني.وأخيراالويلزيوسبرنجروالسوسكس

تلكمنتشارلزوكينجالسبانيلىالصغيرالكلباعتبار

ليسالأرجحعلىفإنه،اليابانيالتشننوعأما،السلالة

منها.

كلبمنانحدرتالسبانيلكلابسلالةأنيبدو

كلمةمنالمشتقالاسمهذاعليهاأطلقولهذاأسباني

الكلابداسيثناءرياضيةكلابأنواعهاوكل.أسبانيا

فيالصيدويحب،هادئالسبانيلوكلب.الصغيرة

فيالمنازلفيويربىجيدوصيادرفيقوهو،البراري

.الهواياتهذهبمثلتهتمالتيالمجتمعات

باستثناءناعمةطويكفراءلهاالسبانيلكلابوكل

،مستديرةوعيون،وكبيرةطويلةآذانولها،البريتاني

قوية.وأطرافوأجساد،عريضةوجبهة

الطرائدصيدأساليبنفسالسبانيلكلابكلوتتبع

فيتقعالتيالأرضفيتبحثفهيالبريتاني،بالشثناء

يعمل،طريدةالكلبيشموعندماالصياد.بندقيةمرمى

يطلقوعندماتطير.أوتجرييجعلهاكيتخويفهاعلى

الطريدةعنيفتشثمالأوأمر،السبانيليختظرالنارالصياد

للصياد.بهاويأتى،المصابة

بيضاءفروته.بدينقصيرصيدكدبالكلميرسيافيل

لايوحىالكلبوحجم.برتقاليةأوليمونيةخطوطبها

إلىسم45نحومنهالذكرارتفاعيبلغإذ.الثقيلبوزنه

نحوفوزنهاالأنثىأما.كجم36نحوووزنه،الكتف

كجم.92

فرنسا،فينوالدوقاتالكلمبر،سبانيلربىمنوأول

دوقيدعلىكشرالتاسعالقرنبدايةفيإنجلتراعرفتهثم

السب!135

ثقيل.قصيرحسمهالكلمبرسبانيل

مقاطعةفيبارككلمبرإلىاسمهويعود.نيوكاسل

نيوكاسل.دوقأسلافرأسمسقطنوتنجهام

منتنحدرالكلابمنسلالةشارلالملكسبائيل

لدىأثيراالسهمالمسمىالنوعكانالعسبانيل.جنس

أصبحعشرالتاسعالقرنوفيإنجلترا.ملكالثانيتشارلز

الأصغرالإنجليزيالدميةسبانيلباسمالمعروفالنوع

سنةوفي.متزايدةبصورةشمائعاوجها،والأقصرحجما

بممختلفتينسلالتينمنرسمياالنوعانهذانأعتبرأم289

وجهولهالإنجليزيالدميةنوعمنوأثقلأكبرالأولفالنوع

ويزنسم34و03بينالكتفعندارتفاعهويترأوحممتلئ

ألوانوبأربعة،حريريبفرويتميزكما،كجم8و5بين

والكستنائى()الياقوتيالداكنوالأحمروالأسمرالأسود

والأسمر.والأسودالأبيضمنالمؤلفالثلاثيواللون

التقويموفقالأسبوعأياممنالأولاليومالسيت

لمزيدشيار.اسمالإسلامقبلالعربعليهوأطلق،الهجري

فقدالغربفيأما.الهجريالتقويمانظر:،التفاصيلمن

اليوموهو،سكسون-الأنجلوعندديجبالسيترعرف

اليومهذاتسميةتمتوقد.عندهمالأسبوعفىالسالغ

الرومانية،الأساطيرفىالزراعةإلهلساتورننسبةبالسبت

ويطلق.رومانيإلهاسمعلىسميالذيالوحيداليوموهو

يوماليهودعندالسبتويوم.سامديالفرنسيونعليه

أصحابغالبيةفيهويمنح.السبتيينأيامسابعوهو،راحة

كامل.يومأويومنصفإجازةموظفيهمالعمل

السبتكلمةالنصارىيستخدمالحاضر،الوقتوفي

،المقدسالكتابعصرفي.عندهمالأحديومعلىللدلالة

العمل،عنالناسكأفيهيقلع،ومرحعطلةيومالسبتكان



السبنز136

الوصاياإحدىوتدعو،القرابينلتقديمالمعبدبزيارةويقومون

فيالراحةطلبإلى1(1-02:8:الخروج)سفرالعشر،

السبت.يوم

فىويوجدشديذا،تعظيماالسبتشعائراليهوديعظم

مزاولتهاتحرمالتيالأعمالمنفرعا93المأثورةأحكامهم

مثلبالتحضير،يتعلقإجراءكلوتشمل،السبتيومفي

وتهيئةوذلإلحيوانوالحياكةوالنسيجوالزراعةالطبخ

م!صانمنالبضائوالأقنعةوحملوالتشييدوالكتابةالمأوى

النار.وإشعالل!خر

بنظمصارماالتزامايلتزموناليهودمنكثيريزالولا

مساءالشمسغروبمنعندهمالسبتويمتد.السبت

النصارىأماالأحد.يوممنالشص!غروبإلىالجمعة

السيدبأنلاعتقادهملهبمراحةيومالأحدمنأتخذوافقد

الأحد.يومفىالموتمننهفه!المسئقد

السيدبمجىء،نصرانيةطائفةوهم،السبتيونويعتقد

لهم.سبتاالسبتيوممنوسخذونبمالسبتالمسئيوم

.الأسبوع:أيضاانظر

بأ!ىتحيشالكلابمنلفصيلةاسمالسيئز

تضمسبتزكلبو!لالاتأوروبا.شماليمنحدرات

الفنلنديوالسبتزتشاووتشاوومالاموتوألاسكانالأتيكا

لهاال!!لابهذهكل.والتشيبركوالسامويدوالبوميراني

وللكثير.خشنةسميكةوفراءمستدقةوآذانقويةأجسام

مؤخراتها.فوقتتدلىملويةذيولمنها

.الجريجوريللتقويموفقاالسنةمنالتاسعالشهرسيئمير

القديم،الرومانيالتقويمفيالسابعالشهرسبتمبروكان

السابع.تعنيالتيسبتماللاتينيةالكلمةمناسمهواشتق

الرومانعدلعندماالتاسعالشهرسبتمبرأصبجعذلكبعد

يناير.منالأولإلىمارسمنالأولمنالسنةبداية

منذأصبحتلكنهايوما،31أويوما92أيامهوكانت

يوما.03أوغسطسالرومانيالإمبراطورعهد

النصففيا!ر!ويقبلالصيفينتهى.الأنشطة

فىيحدثالذيالخريفيالاعتدالعندالعالممنالشمالي

خلالحارةأيامهناكتكونوقدسبتمبر.23أو22

موسمايعدوسبتمبر.باردةتكونلياليهأنإلاسبتمبر،

شهرسويسرافىعليهويطلق،البلدانمنكثيرفيللحصاد

الشعير.شهريسمونهسكسونيون-الأنجلووكانالحصاد.

منشهرايعدفسبتمبرالجنوبيالأرضيةالكرةنصففيأما

الشتاء.انتهاءعلىعلامةمقدمهويكونالربيعموسمأشهر

مهرجاناتتقيمالشعوبمنكثيركانخاعة.أيام

بمايحتفونالقدماءالإغريقفكان.ممبتمبرفىالحصاد

الشهر،هذاخلالديمترالزراعةإلاهةيسمونهاكانوا

هذافىسيريزالزراعةبالاهةيحتفونالرومانكانكذلك

بشهرتحتفلالأوروبيةالبلادبعضوكانتأيضا.الشهر

.الألعابمختل!أهلهاويمارسلمسبتمبر

سواءالهندوسحياةفيدلالةذومهمشهروسبتمبر

احتفالاتهمالهندوسيبدأ.الأخرىالأقطارأوالهندفي

وأبوجابمدورغاباسموالمعروفةأيامعشرةتستمرالتى

سبتمبر.فيوذلك،الإلهيةالأممهرجان

المتحدةالولاياتفيالدمشورويومالمواطنةبيوميحتفل

يسمىعطلةبيومالأمريكيونيتمتعكماسبتمبر.17يوم

ممبتمبر.شهرمناثنينيومأولفيوذلك،العماليوم

ذويمنالأمريكيينمنكثيرومعهماالمكسيكيونويحتفل

من16و15فيالاستقلالبيومىالم!شسيكىالأصل

العيدبوصفهسبتمبرمنأ!اغباليبياوتحتفل!مبتمبر،

القومي.

.الصباحمجدهىالخاصةسبتمبرزهرةسبتمبر.رموز

.الصغيرةالزرقاءالياقوتةف!جوهرتهأما

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السكوتالتقويم

الحصادقمراليهوديةالسهةرأس

الساخنةالحممتتدفقعندماتحكونطبيعيزجاجالسيج

هيالكيميائيةوتركيبته.بسرعةوتبردالارضسطحعلى

الزجاجليكونبسرعةيبردولكنهالجرانيتتركيبةنمس

السبجمعظمويكون.بلوراتأصيكونببطءيبردمماأكثر

وشكسرهعشوهوحمراء.بخطوطممتزجاأسودأوأسود

قوالب.فيتشكيلهيمكنلاأنهإلا،محروطيةأشكالإلى

الأسهمرؤوسلصناعةالأمريكيونالهنودا!متخدمهوقد

السكاكين.وأنصال

النارية.المخور؟الجرانيت:أيضاانظر

نحوتغطيإيطاليافىمبخةمنممهآيوشينسيخاى

وتيراسينا.سيتيرنابينروما،جنوبىهكتارا082/07

أوبئةانتشارعنعديدةقرونامسؤولةبونتينسبخاتظلت

الأباطرةوقامإيطاليا.وسطفيواسعنطاقعلىالملاريا

بعد،فيماالخامسسكستوسالباباثم،الأوائلالرومان

خلالمنالبحرسطحفوقترتفعالتيالمناطقبتجفيف

قامالقرنهذامنالثلاثينياتوفي.تصريفقنواتحفر

منالسبخاتبقيةبتجفيفأجا،إيطاحاك!ا،موسولينىلنيتو

.ومضخاتسدودنظامخلال

تجفيففإنالملاريا،إزعاجمنالتخلصالىوبالإضافة

الوقتوفي.الخصوبةعاليةزراعيةأراضىوفرالمنطقةهذه
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منطقةفيالزراعيةالمنتجاتومختلفالحبوبتزرعالحالي

ومن.المنطقةفيوالأغنامالأبقارتربيةأيضاوتتم.بونتين

إبريليا،المستصلحةالأرضهذهفيشيدتالتيالمدنبين

وسابوديا.وبونتينياولاتينا،

مثلالعشبيةالنباتاتفيهاتنمورطبةمنطقةالسيخلأ

نباتأووالسعاديالأسلأووالسماروالحشائشالقصب

والأدغالالأشجارتنموحيثالرطبةالمنطقةأما.البردي

العسبخاتوتوجدا!لستنقع..انظر:ا!لستنقععليهافيطلق

علىمغاالتربةوطبيعةالأرضتكوينفيهايعملأماكنفي

تكونأنالممكنمنالصحاريوحتى.رطبةأرضإيجاد

وبجوار،المنخفضةالأماكنفيوذلكسبخات،فيها

الحيواناتمنلحثيروالملجأالغذاءالسبخاتوتوفر.الينابيع

والبط.والسلاحفوالضفادعوالثعابينالماءجرذانمثل

وتغمر.المالحةأوالعذبةالمياهتغمرهاالسبخاتومعظم

العذبةوالمياه،الأحيانبعضفىالمالحةالمياها!لصبيةالسبخة

طولعلىالمث!مبيةالسبخاتوتقع.أخرىأحيانفي

أيالبحرفيالمياهفيهاتصبالتيالأماكنفيالسواحل

والمالحةالعذبةمزلإلمياهويوفرمثلا.الأنهارمصباتعند

منكثيرةأنواععليهاتعيشالغذاءمنضخمةكميات

منكثيراالتلوثيهددالأيامهذهوفى.والنباتاتالحيوانات

السبخات.

الليدى.لصقرانظر:ا.لسيدا

يعيث!المثما!ةأمرجداطيورمنفيعالأمريكيالسيد

.المتحدةالوأ،ياتمنالجنوبيةالأجزاءوأواسطشرقي

كنداغربيبشمال،الشمالأقاصيفيأيضئاويوجد

يقضىبينماوهندورالر،المكسيكجنوبيفيوكذلك

الغاباتطبيعةمعشنالسبمنقطرماديريشلهالأمريكيالسبد

الأعداء.منالاحتماءعلىالطائرويساعد

المكسيكفيالخليجيالساحلطولعلىالشتاءالسبد

الوسطى.أمريكاوفي

ريشهويجعلسم،2هحواليالسبدطولويبلغ

الأشجارذاتالمناطقفيصعبةرؤيتهالمنقطالرمادي

الأرضعلىالسبديرتاحماوعادةفيها.يعيشالتيالكثيفة

وطيرانه.خشبيةكتلةعلىطوليايجثوأوالنهارخلال

دونالطيرانعلىالناعمريشهويساعده.الليلفيدائما

الواسعمنقارهالطائريستخدمكما،صوتإحداث

وتضع.الطائرةالحشراتلصيدمتينةبشعيراتالمحفوف

وهو.الأرضعلىالأشجارأوراقوسطبيضهاالسبدأنثى

ويقوم.والرماديالفاغبالأرجوانىمخططأبيضلونذو

الطيورفهذهبمالمزارعينبمساعدةفصيلتهوأعضاءالسبد

المحاصيل.تؤذيالتيتلكفيهابمابالحشراتتتغذى

.المتحدةالولاياتفيإدينويولايةعاصمةسبرنجفيلد

حقلمنتمبالقربغنيةزراعيةلمنطقةمركزأيضاوهي

معالسكانعدديبلغ.إلينويفيمركزيحجريفحم

نسمة.7721501الضواحي

سبرنجفيلد،فىمستخدمأكبرالولايةحكومةوتعد

لإلينويوطبئاوتأمينياماليامركزاتعدالمدينةفإنكذلك

الزراعيةالمعداتسانتاجسبرنجفيلدمصانعوتقوم.المركزية

والطلاءالمنازلوطلاءالحبوبومنتجاتوالطحين

الخفيفةالوجباتوأطعمةالصناعيةوالمراوحالصناعي

وتوفر.والمراتبالألبانومنتجاتالكيميائيةوالمنتجات

المياه-صناعياانشاؤهاتمبحيرةوهي-مسبرنجفيلدبحيرة

الكهربائيةالطاقةوتوليدالصناعيةللاستخداماتاللازمة

.للاستجمامأيضاتستخدمكما

فيلنكولنأبراهامالأمريكيالرئيسعاشوقد

ولايزال.أم861إلىأم837منالفترةفىسبرنجفيلد

المدينة.ولمسطمنبالقربقائمابيته

فيالجبالمنسلسلةسبرينجبال.!جيال،سيرين

كم42الجبالهذهسلسلةتمتدأيرلندا.شمالىفيتيرون

ولندندري.تيرونلمدينتىالقديمةالمقاطعاتحدودعبر

ارتفاعإلىوتصلساويلهيالسلسلةهذهفيقمةأعلى

البحر.سطحمستوىفوقمترا683

ام(.461-7201هـ،145-46)4الخياطشبط

البغداديمحمدأبوعبداللهبنأحمدبنعليبنعبدالله

فىببغدادالقراءشيخ.الخياطمنصورأبيبسبطالمعروف

عالمامنصور.كانأبيجدهمنالقراءاتأخذ،عصره

والنحو.واللغةبالقراءات



المثانيالسبع138

المؤيدةبمالتبصرةالإيجاز؟بمالروضةبمالمبهج:مؤلفاتهمن

القراءاتفيالكفايةبمالعشرةفيالموضحةبمالسبعةفي

الست.

.سورة،الفاتحةانظر:.المثاليالسبع

الدرليهالوكالة)لظاماللونانظر:السيكدرو!وثومتر.

(.الأدلةا)تحلي!الشرطةمختبر(،الألوانالمواصفات

الطيف.مقياسانظر:السيكترومتر.

-9131هـ،7-91773)لدينابهاء،السبكي

السبكي.تمامبنالكافيعبدبنعليبنأحمدام(.372

أبيهعنالعلمأخذحامد.بأبىوي!ضىالدينببهاءيلقب

والن،الأصفهانيوعنالحسنأبيالدينتقيالإسلامشيخ

والجامعبالمنصورية،التدريستولى.حيانوأبي،القماح

تدريسوتولى،الشامقضاءتولىحينأبيهمكان،الطوأ!ني

وتولى.الحاكموبحامع،الشافعيبالمشهدالشافعيمذهب

بقضاءإليهعهدتمااخيهعنعوضابالشامأيضاالقضاء

بالجاجمعوالخطابة،العدلبداروالإفتاءالعسكرمدينة

منعنهعرفلمايحبونهمصرأهلغالبكان.الطولوني

كثيركان.للمحتاجينعطاءوكثرةوإحسانعلمسعة

مؤلفاتهمن.المكرمةبمكةتوفي.اللهلبيتوالمجاورةالحج

فيكتابوهوالمفتاحتلخيصشرحالأفراحعروس

الثلاف.بعلومهاالبلاغة

ا-327هـ،-771)727الدينتاج،السبكي

السبكيالكافيعبدبنعليبنالوهابعبدأم(.037

شافعيفقيهبمصر.المنوفيةمحافظةقرىمن!مبكإلىنسبة

بقاضييلقب.السبكىبهاءشقيقوهومؤرخأصولي

علمائها.عنالعلموأخذ،بالقاهرةولد.الدينتاجالقضاة

فاضلأ،عالماكانالذيموالدهدمشقإلىرحلثما

ضميوخهومن.دمشقعلماءكبارعنالعلمتلقىوهناك

والذهبي.،المزيوالحافظ،الكافيعبدبنعلىوالده

ولمأفتىوقدبالإفتاء،النقيببنالدينشمسأجازه

القضاءرئامعةإليهانتهت.!شةعشرةثمانيعمرهيتجاوز

مختصرشرحمنها:كثيرةمؤلفاتله.بالشاموالمناصب

الفقهأصولفيالبيفاويمنهاجشرحبمالحاجبابن

علىالمشتملةالقواعدبمالمنهاجشرحالإبهاجالمسمى

والوسطىالكبرىالشافعيةطبقاتوالنظائر،الأشباه

الجوامعجمع؟والدهاختياراتفيالترشيحبموالصغرى

توفي.الموانع!عالمسمىوشمرحهبمالفقهأصولفي

بدمشق.

-أ284هـ،6ء7-)683الدينئقي،السبكي

علىبنالكافىعبدبنعليالدينتقيأم(.355

فقيه.السبكيوعبدالوهابالدينلهاءوالدالسبكي

بيانيمقرئلغوينحويأصولىحافظمفسرشافعى

المنوفية(محافظةقرىمنمصرية)قريةبسبكولد.جدلي

والتفسيرالصائغبنالتقيعلىالقراءاتقرأ.ينمسبوإليها

والأصول،الرفعةابنعلىوالفقه،العراقيالدينعلمعلى

علىوالحديث،حيانأبىعلىوالنحو،الباجىالعلاءعلى

إلىرحلفقد،العلمطلبفىرحلةله.أسدمياطىاانخرف

الشريفين،الحرمينإلىثم،دمشقإلىثم،الإسكندرية

فكانالشامقضاءتولىبها.واستقرالقاهرةإلىوأخيرا

دارمشيخةوتولى.لائملومةالدهفييخشىلانزيها

بارعاعالماكانوغيرها.البرانيةالشاميةباللأشرفيةالحديث

منلهالحقإلىرجاعا،البحثفيمنصفاومدققامحققا

الصفديالصلاحألحقهمؤلفاوخمسينمائةنحوالمصنفات

مثله،الغزالىبعدجاءمايقولونالناسقائلا:أخزاليبا

سفيانمثلإلاعنديهوومابهذايظلمونهأنهموعندي

فييلقبوكانالمجتهدينمنالسيوطىوعده.أضوريا

وشرحالقرآنتفسير:مصنفاتهمن.الإسلاملشيخعهده

الفقهأعولفيالمنهاجشرحبمللنوويالفقهفيالمنهاج

واحدكلتناولإن)الوأجبالبيضاويقولإلىللبيضاوي

الحمربينالفرقفيالاقتناصين(،فرضفهو

توفيوغيرها.بلا،العطففىالعلانيلمبموالاختصا

.بالقاهرة

؟أهـ،352-؟)محمدبنمحمود،السبكي

فقيه.السبكيخطاببنمح!دبنمحمودأم(.339-

أحدمصر.قرىمنالأحدسبكقريةفيولد،مالكي

والسنةبالكتابالعاملينلتعاونالشرعيةالجمعيةمؤسسي

الإسلاميةالدعوةفيكبيرةدينيةهيئةوهي،المحمدية

منخلفهثمالسبكيمحمودالشيخرئاستهاتولىبمصر،

عبدوالشيخخطابمحموديوسفالشيخابنهبعده

علي.فاضلالناصرعبدالشيخثممشتهرياللطيف

عدةمؤلفاتالسبكيللشيخالأزهر.علماءمنوكلهم

الرسالة،الحقدينإلىالخلقإرشاد،الخالصالدينمنها:

وهوداودأبيسننشرحوالبصائر؟الأبمارتحفة؟البديعة

.بالقاهرةتوفي.يتملمأنهإلاالقويةالشروحمن

بمصر.الشرعيةالجمعيةأيضا:انظر

أنقاضعلىتطورتكرواتياجنوبيفيمدينةسيليت

عدد.الأدرياتيكىالبحرعلىتقعقديمةرومانيةمدينة

واسمها.تياكروا:نظرا.نسمة893/532السكان



913أوروينبازيلالسير،سبنس

م92ءعامحواليأصلاسبليتبنيتسبالاتو.بالإيطالي

.ديوكليشانالرومانيالإمبراطورقصرأسوارداخل

سبليت.مركزالآنيسمىفيماقائمةالقصربقاياومازالت

وتعتبر.ومانيةااللعمارةرائعانموذجايكونانمعاوهما

ومركزامهمابحرياميناءالحاضرالوقتفيسبليت

هذهمنبالقربتوجد.السفنصناعةولاسيما-للصناعة

كرواتيا.فيالكهرومائيةللطاقةتوليدمحطةأكبرالمدينة

فيدسوف.(م6391-0881)لدأوزواسبنجلر،

،191)8الغربانحداربكتابهاشتهرألمانيومؤرخ

التاريخ.لفلسفةهامةإضافةيعدالذيام(229

تلكأبرزها،الأسسمنعددعلىفلسفتهسبنجلرأقام

ونموولادةبمراحلتمروثقافاتها،المجتمعاتبأنالقائلة

تلكلهأتاحتوقد.واضمحلالانحداريعقبهاواكتمال

العربيوالمؤرخللفيلسوفقبلهمنأتاحتكما،الأطروحة

يقرألاالمؤرخأنإلىلمجوصلأن،خلدونبنعبدالرحمن

ابنانظر:أيضا.المحستقبليقرأوإنمافحمسبالماضي

الثقافةأنإلىسبنجلرتوصلالأساسهذاوعلى.خلدون

التأمل،مرحلةودخلت،الإبداعمرحلةتجاوزتقدالغربية

بالانحدارتؤذنالتييسميها،كمالمالحضارة"!أو

.والاضمحلال

أنسسبنجلرفلسفةعليهاقامتالتيالأسسمنأنكما

ولاغيرها،إلىتنتقللاالتيبها،الخاصةروحهاثقافةلكل

المؤرخنظريةهذهبنظريتهخالفوقدغيرها.منإليهاتنتقل

يتوالدالثقافاتبأز،القائلةتوينبيأرنولدالمعروفالإنجليزي

تلكنظر!هعلىوليدلل.توينبيانظر:بعض.منبعضها

لإبرازالغربيةالحضارةمنمختلفةأوجهبتحليلسبنجلرقام

متصلوالأدب،بالموسيقىمتصلةفالعمارةتداخلها،

آخر.مكانفىيتكررلانحوعلىبالأزياء،

شعبىبترحيبالغربانحدارسبنجلركتاباستقبل

رفضفقد.التاريخفيالختصينمستوىعلىلقيهمماأكثر

تاريخيةأخطاءألهرأواوماالتقليديغيرمنهجهالختصون

الحضارةحولالمتشائمةالكتابأطروحةأنكماتغتفر.لا

،الآنوهوبعد،فيماالمفكرينمنكثيراأزعجتالغربية

ذلكانعكسوقديذكر.يكادلا،نفسهسبنجلرشأن

للعيشبهأدىمما،لهالألمانيالنازيالحزبرفضفيمبكرا

كبيرعددلاهتمامحصسبنجلرأنغير.وفاتهحتىبعيدا

،العربوالمؤرخونالمثقفونمنهم،الغربيينغيرالمثقفين!ن

بية.العراللغةإلىالغربانحداركتابهوترجم

بعدمدرساوعملبألمانيا،بلانكنبرجفىسبنجلرولد

مأ119عاموفي.ام409عامالدكتوراهعلىحصوله

انحداركتابهعلىالعملبدأحيثميونخإلىانتقل

منالمؤلفاتمنعدداالكتابهذاغيرألفوقد.الغرب

أم(.319)والتقنياتالإنسانأبرزها

ميونخ.فيسبنجلرتوفي

أم(.-859أ)798بيرسيالسيرسبندر،

مأ059عامأسترالياخارجيةوزيركانألشراليلحمياسي

باسمبعدفيماتعرفصارتالتيالرئيسيةالفكرةوقدم

فىقاضئاعمل.كولومبوخطةانظر:كولومبو.خطة

،أم589عامبهولندالاهايفيالدوليةالعدلمحكمة

إلى4691منسنواتثلاثلفترةللمحكمةرئيسئاوعمل

.أم679

ام(.599-ام09)9ستيفنالسيرسبندر،

الرومانسيةمنمزيجالمعروفةأشعارهأحسن،بريطانيشاعر

يجدفهوولذا.الحدشةوالموضوعاتوالاتجاهاتالتقليدية

الشعراءيجدهكانالذيالجمالنوعالسريعالقطارفي

الشمس.وغروبالمياهمساقطفيالأوائلالرومانسيون

أكسفورد،جامعةفيودرس.لندنفيسبندرولد

القرنمنالثلاثينياتفىلنفسهاعترافاحققوهناك

يقودهاالشعراءمنجماعةمنواحدابوصفهالعشرين

مجموعةسبندر:للشاعرنشرت.أودينهـ.و.صديقه

-391)9دورياتم(،5891-291)8شعارأ

فيالنقديةأعمالهوجمعتأم(.)839عامأم(839

ام(،9)53المبدعالعنصرام(،)359المدمرالعنصر

كذلكسبندركتبام(.)629القصيدةصناعة

عالمالذاتيةسيرتهوكذلكوالترجماتوالروايةالمسرحية

ام(.519)عالمداخل

.ام839عامفارسلقبسبندرحاز

-ا)709أوروينبازيلالسير،سبنس

بأعمالهمعروفبريطانيمعماريمهندسام(.769

فيسسكسوجامعةكوفنتريكاتدرائيةفىالإنشائية

امحتخداماالحديثةوالتقنياتالمواداستخدم.برايتونمدينة

والمنازلوالمستشفياتالكناشتصميمفيتقليديا

والمسارحوالمدارسوالشققوالمعارضالسكنيةوالمجمعات

فيشاملةمدرسةأعمالهنماذجوتضم.الجامعيةوالمباني

شروبريفيمارتنسانتومدرسةكنتفىسيدينهام

جامعاتفيالمميزةأعمالهوتظهرشروبشاير.بمقاطعة

وجلاسجوونوتنجهاموساوثامبتونودرهامليفربول

بازيلدونفيالجديدةالمدنفيأيضاسبنسعملوإكستر.

جلاسجو.مدينةوفيوهيرتفوردشايروهاتفيلدوإسكص

فيتعليمهتلقىبالهند.بومبايمدينةفىسبنسولد

وأدنبره.لندنجامعتي



ندموإد،سبنسر041

شاعرأم(.أ؟-995)552إدمولدسبس!ر،

الملحميةقصيدتهتعتبر.الإليزابيثيالعصرمنشهيربريطاني

من-تكتمللمأنهارغم-(الأسطورية)الملكةكوينفيري

منفقطكتبستةسبنسرأكمل.الإنجليزيالأدبروائع

لتأليفها.خططقدكانكتاباعشراثني

بجامعةوالتحقلندنفيسبنسرولدسبنسر.حياة

عامالبكالوريوسشهادةونال.أم956عامهولبمبروك

أحلومافىقويةخلفيةوتلقىم،5761والماجستيرأم573

لالمشاعرهناكتأثروقد.كمبردججامعةفيالكلاسيكية

الجامدةالخلقيةوالمعتقداتالرومانيةللكنيسةالمعادية

وقد.هولبمبروكمديريونججونأمثالمنللبروتستانت

.أشعارهعلىبعدفيماالاراءهذهانعكعست

الأدبيةوالتقاليدالمواضيعبينأشعارهجميع!فيمزج

مشاعرهعنوعبر،النصرانيةالاخلاقياتوبينالكلاسيكية

عم!،كمبردجغادرأدبعد.القويةالإنجليزيةالوطنية

هولبمبروكجامعةتركقدكانالذييونجلجونلعمحرتيرا

بقليل،ذلكبعدروشسشر.فيالقساوسةكبيرليصبح

.القويليسترإيرلدادلىروبرتبخدمةالتحق

جرىللوردسكرتيراسبنسرأصبحأم،058عامفي

موتهقبيلوحتىأم058ومنذأيرلندأ.حاكمويلتونأوف

نشرعلىيشرفلكي،مرتينمنأكثرإنجلترايزرلمبشهر،

منكتب3أولنشرت.كوينفيريالملحميةقصيدته

الأجزاءتلكبإهداءقاموقد.ام095عامالقصيدةهذه

تقاعديا.معاشامنحتهالتيإليزابيثللملكة

أحدابنةبويلإليزابيثسبنسرتزوجام495عامفي

منالتاليةالثلاثةالكتبظهرت.الأيرلنديينالأراضيملاك

لمدينةشريفاممبنسرعين.أم695عامفيكوينفيري

أرسلالسنةتلكفيبعدوفيما.أم895عامفىكورك

-+.الأيرلنديالتمردعنبتقاريرإنجلتراإلى

منجزءانشر.هناكوماتلندنفيالمرضبهألم

.ام906عامكوينفيريمنالسابعالكتاب

ملحميةقصيدة(.الأسطورية)الملكةكوينفيري

الكبرياءمثلمجردةلأفكاربتشخيصاتمليئةرمزية

كانكوينفيريممبنسركتبعندما.والإيمانوالنفاق

وقصيدتينتشوسرجفريالإنجليزيالشاعربأعمالمتأثرأ

عشراسمادسالقرنإلىتاريخهمايعودأ*حمامن

لودفيجوللشاعرفيوريوزوأورلاندوهماالميلادي

تاسو.كواتوتورللشاعردليفردوجيروسالمأريوسطو،

وتعكسالمهذبالرجلصفاتكذلككوينفيريتظهر

الشخصيةتطور.المهذبالسلوككتابتقليدبذلك

مركوبافضيلةبالتدريجالستةالكتبمنكلفيالرئيسية

والسلوكوالعدالةوالصداقةوالعذريةالاعتداللقدسيةفيها

فيريفىوالسياسيةالخلقيةالرمزيةسبنسرضمن.المهذب

المقطعباسمحاليايعرفمميزإطارفيأشعارهكتب.صين

التفاعيلخماسيةأبياتثمانيةمنويتكونالامحبنسري

التفاعيل.سداسيبيتيتلوها

المهمةسبنسرأشعارأول.الأخرىسبنسرأشعار

شهرته.فىسبباكانتالتيام()957الشاعررزنامة

عنصغيرةرعويةقصيدة21منتتكونالقصيدةهذه

قصيدة.الرعاةبينحوارشكلعلىكتبتالريففيالحياة

(م1)595أخرىمرةالبيتإلىعدكلاوتسكولين

السيرمعسبنسربهاقامالمل!صوالقصرللندنزيارةتسجل

أشمعارسلسلةأشهرهىم(1ء9)5أموريتي.راليوولتر

منتتكون)قصيدةسونيتة98منوتتكونممبنسركتبها

حولتدورام()595بيثالاميونإقصيدةبيتا(.41

التقاليدفيهامتزجتأيرلنديعرسيوموتصف،الزواج

والمسيحية.أغديمةا

يارجزيرةشبهبينيقعسبنسرخليج.خليجسيدسر،

حوالىطولهيبلغأستراليا.جنوبىفىيوركجزيرةوشبه

مدخله.عندك!ا08وعرضهكم032

أم(.959-1918)ستانليالسيرسبنسر،

منمواضيعفيهارسمالتىبلوحاتهمعروفبريطانيفنان

أعمالهوتتميز.المعاصرةاليوميةالحياةإطارفيالإنجيل

يحملالمسيحأمثالمنالمشوهةوشخوصهابألوانها

تيتمعرضفياللوحتينهاتينوكلتا.والبعث،الصليب

.بلندن

بإنجلترابركشايربمقاطعةكوكهامفيسبنسرولد

أعضاءمنأصبح.لندنفيسليدمدرسةفيودرس

عامفارسلقبومنح،ام059عامالملكيةالأكاديمية

.ام959

فيلسوف.(م3091-1\/02)برتهرسبسمر،

أساسعلىشساملةفلسفةتكوينحاول،بريطاني

بعالمكثيراسبنسرتأثر.عصرهفىالعلميةالاكتشافات

وقانونقانونهطبق.دأروينتشارلزالإنجليزيالطبيعة

)التطوروالارتقاءالنشوءفكرة-الأساسيداروين

الاجتماعوعلمالنفسوعلمالأحياءعلمعلى-(التدريجي

المبادئالأخرىالمهمةسبنسرأعمالتضم.أخرىوعلوم

-أ)987الأخلاقعلمومبادئأم()862الأولية

ام(.398

منالحياةتطورتعقبالأحياءعلمفيأعمالهوفي

نأرأيهوكانالبشر.بنيمستوىإلىالمعروفةصورهاأصغر



141فخز،لسبودا

التيللقوىالمستمرالتحركفييكمنالعطمالطيعةقانون

وكان.المركبإلىالبسيطمنالأشكالكلتغييرإلىتميل

منمتقدما،الطريقةبهذهتطورالبشريالعقلأنيرى

العملياتإلىالدنياللحيواناتالبسيطةالاليةالفعلردود

البشرية.للمخلوقاتالعقلية

يستمدهامعرفة-أ:نوعانسبنسررأيفيوالمعرفة

وأوالحدس.البشريالجنصيستمدهامعرفة2-والفرد

وأالموروثةالمعرفةهىرأيهفيشعوريالاالمكتسبةالمعرفة

.البشريالجنصخبرة

كانبإنجلترا.ديربيشايربمقاطعةديربيفيسبنسرولد

انتقلولكنهالأحياء،علمالأولاهتمامهوكانرقيقا.طفلا

الحديديةللخطوطمهندساعمل.الهندسةإلىذلكبعد

.أم846عامإلىأ837عاممنوبرمنجهاملندنفي

عامتركهاثم،الاقتصاديلمجلةمحرراذلكبعدوعمل

واسعةشهرةحقق.الفلسفةفيأبحاثهيتالغلكيام853

منالكثيرأنبعدفيماأثبتوأالعلماءولكنكفيلسو!ت

خاطئا.كاننظرياته

المكسيكمنالحارةالمناطقفيتنموفاكهةالسيوثة

اسيامنأجزاءفيتجارياتزرعكما،الوسطىوأمريكا

الشمالية.وأمريكا

ويبلغ.مخروطيأو،بيضيأو،دائريالسبوتةوشكل

خشنبقشروتتميزأسم.و.5بينالناضجةالفاكهةقطر

بنيالمذاقحلوأملسولب،الرمادياللونإلىضارببنى

.كبيرةسوداءببذورمليءالأصفراللونإلىضارب

.جوفيتامينللبوتاسيومجيدمصدروالسبوتة

يصلالخضرةدائمةشجرةعلىالسبوتةثمرةوتنمو

منشجرتهاوتنب!مترا،02منأكثرإلىارتفاعها

وتنتج.النباتتطعيمانظر:.التطعيمبعمليةأوالبذور

خمسإلىأربعمضيبعدثمارهاالمطعمةالأشجار

لمشواتفتاخذالبذرمنتنبتالتىالأشجارأما.سنوات

اللبنيةالعصارةتسمىعصارةالسبوتةولأشجار.أطول

لاستخراجاللبنيةالعصارةوتغلى.القلفتحتتوجد

صنعفىمهمةصمغيةمادةوهي،التشكيلعحمغ

العلكة.

غيرأرضيةصناعيةمركباتلسلسلةاسمسيوثئيك

الفضاء.إلىالسابقالسوفييتيالاتحادأطلقهامأهولة

ممبوتنيككانتالمسافر.تعنىروسيةكلمةوسبوتنيك

الأرضحولتدورأم79ءأكتوبر4فيأطلقتالتي(1)

حتىلحماعةكم/000292تبلغوبسرعةدقيقة59كلمرة

.ام589يناير4يومالأرضعلىسقطت

منمركباتتسعأيضاالسابقالسوفييتيالاتحادأطلق

5791نوفمبرمنالفترةخلالحجماأكبرسبوتنيكنوع

.ام619مارسإلى

بانك.جودرلمرصدالفضاءبمرحلاتأيضا:انو

منمشهورنوعالسبودخضف.!حر!السبود،

فيمصئأ!سسهفيالأمربادئفيصنعالإنجليزيالخزف

منبالقربأم(أ-797)733سبودجوشمياأم077عام

سبودإلىالفضليعودبستافوردشاير.ترنتأون-ستوك

كانام،697عامفبحلول.العظمىالخزفاختراعفي

الطعامأدوأتيناسبالعظميالخزفمننوعاطورقد

خزفأولبأنهيعتقدالذيالإنجليزيالخزفلمسماه

جوشياابنهكانام،997عاموبحلول.عظمي

.بنجاحالعظميالخزفبتسويقيقومأم(أ-827)754

العجينةإلىالعظمرماديضاف،العظميالخزفلإنتاج

الخزفلصناعةعادةالمستخدمينوالطميللطوبالجافة

ولاعاجىأبيضلامعمظهرالعظميوللخزف.الصينى

بسهولة.تحكسر

وزجاجاتوالصناديقالمائدةأدوأتسبودمصنعأنتج

بعضبتزيينسبودقام.العظميالخزفمنوالزهرياتالحبر

الألوانمنزاهبأسلوبمعظمهاشمرقيةبتصاميمالقطع

سبوداستخدم.إيمماريسماهاوالذهبيوالأزرقالأحمر

الإنجليزية.التصاميممنمتنوعةأشكالأكذلك

الحزفتركيبةسبودمصانعتبنت،أم813عامفي

كانتالتيالغاليةالتصميماتإنتاجلإعادةالحجري

مؤسسةابتكرتام،846عامفي.الصينمنتستورد

لونذيالصقيلغيرالخزفمننوعوهوالباريانسبود

تبرز،دقيقةشرقيةبتصاميممزخرفانالسبودخزفمنوكوبطبق

تم.رأحرةألوأناالميناءطلاءعليهمايضفيالسمود.خزفخصائص

.ام815عامنحوالقطعتينهاتيرصنع
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الت!اثيللصناعةالبارياناممتخدم.الرخاميشبهباهت

،أم769عامفي.العلويالنصفوتماثيل،الصعغيرة

للخز!الملكيةوو!شرشركةمعممبودمؤسسةاندمجت

وأصبحتفاخرا.صينياخزفاتصنعأخرىشركةوهي

الملكية.سبودووسترشركةلاسمتعرفالجديدةالشركة

شركةإنترناشونالديربيشركةاششرت،أم889عامفي

الملكية.سبودووستر

.الخزف،الصينى:أيضاانو

البلادفيالبريالنباتانظر:.سبوروبولوس

.)سبوروبوا!س(لعربيةا

لاعب.(م6291-581)3فرد،سبوفورث

رمىفيوجعسارتهبسرعتهاشتهر،أممتراليكريكيت

قاذفلقبالكريكيتبلعبةالمهتمونعليهأطلق.الكرة

تأثيرلهكانالمرعبشكلهبأنمعتقدينالشيطانالكرة

،أم886إلىأم878من.الخصماللاعبتركيزعلى

علىوحصل،تجريبيةمباراة18فيأستراليالصالحلحب

فريقكليحاولالتيالعصامجموعتي)إحدىوكتا49

لكلشوطا.4118بمعدلإصابتها(الكريكيتلعبةفي

ضدشوطا44فيوكتات7علىمرةحصل.وكت

روبرتفريدريكوأسد.ام883وعامأم882عامإنجلترا

سيدنى.فيسبوفورث

طبيب(.-أم)309ماكلينبنجامين،سبوك

أشهرترجم.الأطفالرعايةعنلكتاباتهاشتهرأمريكي

المواليدرعايةفيالعامةالمعلوماتكتابمؤدفاته،

واختصر.لغة25منأكثرإلىأم(،9)46والأطفال

المواليدرعايةوأصبحالتاليةالطعاتفيالكتابعنوان

وطفلكمولودكإطعام:الأخرىكتبهوتضم.والأطفال

سبوكالدكورأم(بم)559للمولودعامأولأم(؟)559

ام(،)629الاباءمشاكلأم(بم619)للأمهاتيتحدث

أم(.)659المعوقطفلكرعاية

لتورطنشطامعارضاسبوكأصبحأم069عاموفي

جرمأم689عاموفي.فيتنامحربفيالمتحدةالولايات

فيالانخراطعدمعلىالشبابوتحريضالتآمربتهمة

مأ969عاموفيالح!صم،واستأنف.المسلحةأغواتا

الولاياتفيالأولىالدائرةاممتئنافمحكمةقررت

.ضدهالصادرالحكمنقضالمتحدة

فيوتخرج.كون!ضيكتبولايةنيوهافنفيمحبوكولد

جامعةمنالطبفيدرجتهوتلقىنيوهافنفيسلجامعة

.نيويوركمدينةفيكولومبيا

ولايةشرقيوسطفىمهمتجاريمركزسيوكين

المدنفيالتاليترتيبهاويأتي،المتحدةالولاياتفيواشنطن

الولاياتفيالمدنكبرياتبينمنتعدالتيسياتلبعد

سبوكينأما،نسمة177لأا69سكانهاعدديبيئ.المتحدة

تعمل.نسمة436/136سكانهاعددفيبلغ،الكبرى

والتوزبللإمبراطوريةللمواصلاتكمركزمعبوكين

والأخشاببالزراعةالغنيةالمنطقةهذهوتغطي.الداخلية

وغربيإيداهو،وشمالي،واشنطنشرقيمنجزءاوالتعدين

.أوريجونشرقيوشمالمونتانا

منالعديدوالتجزئةالجملةوتجارةصناعاتتستخدم

مؤ!سسة385حوأليبالمدينةوتوجد.سبوكينفىالعمال

ومنتجاتالرئيسيةالمعادنمنتجاتهاتضم.صماعية

شرقيجنوبالدولىسبوكينمطاريقع.الأخشابا

المدينة.

وسياسيمهندسام(.819-091)5ألبرتسبير،

أثناءالنازيةألمانيافىالأسلحةلإنتاجمديراكانألماني

مستشاراعملأم(.-459أ)939الثانيةالعالميةالحرب

.أم459إلى3391منهتلرأدولفالنازيللزعيم

معماريا،مهندساوأصبحبألمانيا.مانهينفىسبيرولد

ما339عامومن.أم319فيالنازيأطحزبوانضم

فيوالديكوراتالنصببتصميمقام،أم429عاموحتى

بالحكومةالتعريفإلىتهدفكانتالتيالاجتماعات

الإنتاجعنمسؤولأهتلرعينهم4291عاموفى.النازية

واستخدم.الأسلحةإنتاجمنكثيرأسبيرزاد.والحرلي

المصالإلألمانية.فيالرقعمالة

ألمانياأنالمؤكدحكمفيكان،أم459مارسوفى

نأالألمانيةللمصانعهتلريردولم.الحربتخسرسوف

يطلببأنسبيرأمرفقدولهذاالأعداء،قواتيدتمثي

نأيعلمكانسبيرأنإلا.المصانعتدميرالألمانيالجيشمن

،الحرببعدالصناعاتلتلكيحتاجسوفالألمانيالشعب

هتلر.أوامرتنفيذفرفض

سبيروقدمألمانيا،استسلمتام459عاموفي

اعترف.نورمبورجفيحربمجرمباعتبارهللمحاكمة

بالسجنعليهوحكم،الرقعمالةاستخدامعنبمسؤوليته

داخلتجط.أم669فيالحكمفترةمسبيرنفذعاما.02

قادةعنمهمكتابوهوام(،)969الثالثالرايخ

النازيمما.الحزب

عالمم(.0391-0861)أمبروزإلمر،سبيري

لتطويرهأكثرمشهوروهو.ومصنعومخترعأمريكي

انظر:.الملاحةفىلاسعتخدامهالجيروسكوب

مصابيحصناعةسبيريأعمالومن.الجيروسكوب
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السككوقطاراتشيكاغومدينةفيالمقوسةالإضاءة

آلاتإلىإضافةأوهايو،بولايةكليفلاندفيالحديدية

.نيويوركمدينةفيالجيروسكوب

دراستهوأتم.نيويوركبولايةكورتلاندفىسبيريولد

كورنيل.جامعةفىالتدريبومدرسةنورمالستيتفي

مقوسمصباحبعملصيتهذاعالكليةفيكانوعندما

منفعاليةأكثركانالمصباحهذاأنوثبت.محركيديره

أنشأعاما91عجرهكانوعندما.الشوارعإضاءةفيغيره

مصابيحه.أنتجحيثشيكاغومدينةفيلهمصنعأول

المناروطور،ال!ضاءةلمجالأخرىمرةعامااربعينبعدوعاد

منالكثيربعدفيماالمستخدمهاالتىوالكشافاتالقوي

للتعدينأجهزةنفسهالوقتفىطوركما.البحريةالجيوش!

بالكهر:اء.تدارتراموأجهزة!مياراتوأجهزة

لكىام119عامالجيروسكوبسبيرياستخدم

الاستخدامإنإذللبواخرتالبوصلاتمنجديدانوعايطور

الصعبمنجعلالسفنبناءفىالفولاذلكميةالمتزايد

البوصلةنجحتوقد.المغنطسيةالبوصلاتعلىالاعتماد

وقد.المشكلةهذهحلفيسبيريصممهاالتيالدوارة

توازنيحفظالذ"يوهو،الجيروسكوبيالموازنعرض

بالاششراك،سبيريصممهوالذياتجاهها،وتحددالطائرة

البوصلةأنواعومن.ام419عامبنجاحلورانسابنهمع

انظر:.آلياالسفينةيسيرالذيالآلىالربانأيضاالدوارة

جيروسكوباتبتركيببعدفيماوقام.الآليالربان

السفن.حركاتتوازنعلىتساعدعملاقة

الأولىالعالميةالحربالمتحدةالولاياتدخولوبعد

المهمةالالاتمنعدداسبيريطورام(19118-9)4

الاختراعاتهذهوساهمت.والمدافعالبنادقفىللتحكم

.والطوربيداتللمدافعالناريةالرميقوةومدىفعاليةفي

التحكمأمكنالذيالجويالطوربيدكذلكسبيريوأنتج

بالجيروسكوب.فيه

تكاد-الحاضرالوقتفي-البحريةالمدفعيةوسائلإن

علىاعتمدتالتيالاختراعاتبدونمستحيلةتكون

الحربوخلالالجيروسكو!.وهو،الأصليسبيريابتكار

الجيروسكوبيرتطوتمأم(49-ء1)939الثانيةالعالمية

مدافعمثل،كثيرةمعقدةعسكريةأجؤةفيللاصشخدام

بنفسكانخطاختراعاتهأنكما،البحريةالاستكشاف

الجوية.للملاحةالأهمية

فيهاانتصرمعركةسبيطلةفتحلمحتح.سييطللأ،

بدايةفىالهجريالأولالقرنفيالرومعلىالمسلمون

-عفانبنعثمانالخليفةعهدفيالإسلاميةالفتوحات

لممعدبناللهعبدمصروالياستأذن.-عنهاللهرضي

بعدلهفأذن)تونس(إفريقياغزوفيعثمانالخليفة

،البقاعمختلفمنعظيمةبحملةأمده.عدةمداولات

وأبناؤهم،الصحابةوكبارالكبيرةالقبائلمعظمفيهااشترك

بهممضىألفا،عشريننحواللهعبدجيوش!بهموبلغت

عقبةإليهانضمحيث،م647هـالموافق27عامبرقةإلى

برقة.حاميةرأسعلىنافعابن

طريقأقصرمنالتقدموهى،جريئةخطةاللهعبداتبع

تقويضيعنيالعاصمةسقوطلأن،قرطاجةالعاصمةإلى

مقاومة.دونوالقلاعالمدنوسقوطالرومنفوذ

في(جريجوريوس)أوجرجيرإفريقياحاكموخرج

مقربةعلىالجيشانوعسكر.رجالهمنألفاوعشرينمائة

شمروطالروميقبلولم،المفاوضاتودارت،سبيطلةمن

بينالمعاركفدارت،المسلموناقترحهاالتيالصلح

الزبيربناللهعبدبقيادةللمسلمينمددووصلالفري!ن.

وقتل،المعركةالمسلمينكسبإلىأدتخطةرسمالذي

غنائموغنموا،سبيطلةالمسلمونودخلجرجير،الزبيرابن

ثمسعدابنفصالحهم،الصلحعلىالرومووافق.عظيمة

.م648هـالموافق28عاممصرإلىوعادتركهم

-465هـ،أ92-)33إسحاقأبو،السبيعي

إسحاقأبو،الهمدانيعبيدبنعبداللهبنعمروم(.747

بنعليأدرك.الثقاتالتابعينأعلاممنكوفي.السبيعي

زيدبنأسامةورأى.يخطبرأيته:وقالطالبأبي

بنزيدعنروىمنهما.سماعهيصحولمشعبةبنوالمغيرة

والبراء،حاتمبنوعدي،العاصبنعمروبنوعبداللهأرقم

وعبداللهعمر،بنوعبدالله،عباسبنوعبدالله،عازببن

عنوروىصحابيا.38عنروى:قيلبلالزبير.ابن

بنوسعيديزيد،بنوالأسود،ميمونبنوعمرو،مسروق

أبناهعنهروى.التابعينمنوغيرهموالشعبيجبير،

وقتادة،!،يو.بنإسرائيلابنهوابن،ويونس،يوسف

الناسأثبتوهوالثوريوسفيانخالد،أبىبنوإسماعيل

بنوسفيان،وشعبة،الأعمشمهرانبنوسليمانفيه،

عنهميرولمرجلا08أو07عنروى.وغيرهمعيينة

أبيبنعليبحديثالناسأعلممنكان.سواهأحد

أجمعوامنهما.يسمعولممسعود،بنوعبدالله،طالب

السبيعىإسحاقأبو"كان:شعبةقالحتىتوثيقهعلى

أحاديثه".سيرينوابن،والحسنمجاهد،منحديثاأحسن

الحديثكثيروهووغيرها.الستةالكتبفيمبثوثة

منى،الصلاة"ذهبت:قالأنهعنهروي.والعبادة

وآل،البقرةإلاأقرأفماقائموأنالأصليوإني.وضعفت

ثلاثةإلاأصومما.وضعفتكبرت"قد.قالوأنه."عمران

له."الحرموشهور،والخميسوالاثبن،الشهر،منأيام
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زمنفيغزواتستالرومغزا.الفتوحفيمشاركة

.كبرهفيبالعمىأصيب.معاوية

أم(.864-)1827هاننججون،سبيك

إفريقيا.شرقيمجاهلم!ال!ضيرأرتادبريطانيمست!صشف

أولبيرتونروبرتأصسيرواأصئسبيكأم858عامفي

يرقدبيرتونكانوبينماتنجانيقا.بحيرةإلىيصلانأورس

ربماأنهافيوفكرفكتوريا،بحيرةسبيكاكتشفمريضا

بعثةآخروفى،أم486عاموفي.النيلمصدرتكون

فكرته.أكدله،استكشافية

علىواحدآخروعنصرفلزمنتتكونمادةالسبيكة

الفلزمنكبيرةكميةعلىاسمبائكمعظمتحتوي.الأقل

المكوناتمنأقلوكميات،الأساسفلزأوالرئيسي

الكربونمثللافلزاتأوفلزاتتكونقدالتي،الأخرى

تصدأأوجدا،لينةالنقيةالفلزاتمنوالعديد.والسليكون

يمكنالعيوبهذهولكن.أخرىعيوببهاأو،بسهولة

تحتويوقد.أخرىبعناصرالفلزاتهذهبمزجعليهاالتغلب

أكثر.أو،مختلفةموادأرلغأوثلاثعلىالواحدةالسبيكة

وإضافة،الأساسفلزبصهرعادةالسبائكالناسويصنع

ذلكبعدالسائلةاسمبيكةتتركحيث،إليهالأخرىالمكونات

نهائيش!صلإلىالسبائكمنالعديدوتضكل.وتتصلبلتبرد

.الأساسفلزصهردونأخرىسبائكوتصنعتبريدها.بعد

بعضمساحيقيمزجون،المثالممبيلعلى،فالمصنعون

إلىذلكيؤديحيثضغط،تحتويسخنونهامعا،الفلزات

السبيكة.ينلت!ضالمساحيقجسيماتامتزاج

السبائكخصائص

الحيبات.تسمىدقيقةبلورأتمنالسبائكتتكون

خاص،هندسىترتيبفيحبيبةكلذراتوتتراص

الحبيباتميلانعنتختلفبطريقةحبيبةكلوتميل

بالطرقالحبيباتأحجامفيالمصنعونويتحكم.المجاورة

وتبريدها.وتشكيلهاالمادةتسخينفييتبعونهاالتي

قوية.سبائكتكون،المثال!مبيلعلى،الصغيرةفالحبيبات

خصائصأيضاالحبيباتبينالفاصلةالحدودوتحدد

عندماضعفمناطقتصبحأنيمكنحيث،السبيكة

يستخدمعندماأو،شوائبعلىمحتويةالسبيكةتكون

موادمعأوعاليةحرارةدرجاتعندالسبيكةالناس

.ضارةكيميائية

الواحدالطورسبائك-االسبائكمننوعانوهناك

الطورمبائكوتتكونالأطوار.المتعددةالسبائك2-

هذهوفي.متشابهتركيبذاتحبيباتمنالواحد

يذوبالتيالطريقةبنفسآخرفلزفيفلزيذوبالسبائك

بكلوالنيكلالنحاسخلطويكونالماء.الملثيبها

واحد.طورسبيكةالنعسب

منأنواععدةمنالأطوارالمتعددةالسبائكوتت!صن

تترابطالسبائكهذهوفي.ببعضبعضهاممتزجةالحبيبات

قويةمركباتلتكوينمختلفةبطرقمعاالختلفةالذرات

منمعينلنوعالمكونةالفلزاتنعسبوتتشابه.ومستقرة

تختلفولكنهاالأطوار،المتعددةالسبيكةداخلالحبيبات

.الحبيباتمنالأخرىللأنواعالمكونةالفلزاتنعس!عن

حبيباتبعضعلىتحتويالأطوأر،متعددةسبيكةفالفولاذ

وحبيبات،الكربونمنقليلةكمياتعلىالمحتويةالحديد

يتكونالحديد،كربيديسمىكيميائيمركبمنأخرى

حديد.ذراتثلاثك!!مقابلواحدةكربونذرةمن

النقيةالفلزاتمنوأصلبأقوىالسبائكومعظم

منأقلانصهاردرجاتذاتأيضاوهىلها.المكونة

قابيةأقلالسبائكومعظم.النقيةالفلزاتانصهاردرجات

إلىطرقهايصعبأيبمالنقيةبالفلزأتمقارنة،للتشكل

.أسلاكإلىسحبهاأوألوأح،إلىطيهاأو،مختلفةأشكال

كبيرةقابليةذاتاللدونةالفائقةالسبائكبعضولكن

مثلللكوباءالتوصيلجيدةالسبائكمنوالقليل.للتشكل

التوصيلالفائقةالسبائكبعضولكن،النقيةالفلزات

للكهرباء.ممتازةموصلات

السبائكأنواع

فيالسبائكايإنساناكتشف.الأولىالسبائك

هذهواشتملت.التاريخقبلماعصورخلالالطبيعة

الذهبوخلائط،والنيكلالحديدنيازكعلىالسبائك

الإنسانصنعهاسبيكةوأولالأنهار.قيعانفيوالفضة

وقدوالزرنئ.النحاسمنالبرونزأقدمصنعحيثالبرونز،

البرونزالتاريخقبلماعصورفيالنحاسصاهروأنتج

قرونعدةذلكوتلت..مق003عامحواليفيبالصدفة

نوغاينتجبالنحاسالقصديرمزجأنخلالهاالناساكتشف

والحليالأدواتمنهيصنعونوبدأوأالبرونز،منجيدا

قابليةوأكثر،النقيالنحاسمنأصلبوالبرونز.والأسلحة

.مفيدةأشكالإلىوالقولبةللصهر

الصناعية،الفلزاتأهمهوالحديد.الحديدسبائك

منبددلأسبيكةشكلفىعادةالصناعيونيستخدمهحيث

علىالمؤلسسةالسبائكوتسمى.النقيشكلهفياستخدامه

الحديدية.السبائكالحديد

الفولاذ،سبائكاستخداماالحديديةالسبائكوأكثر

ولكنهاصنعها،وطرقتركيباتهاحعسبتختلفالتي

الكربونمنصغيرةكمياتعلىاحتوائهافىتتشابه

الحديد.منكبيرةوكمياتوالمنجنيز
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.الحالاتأعلبفيالمنجنيزعمصرإلىبالإضافة،والكربونالحديدم!سبيكةفالفولاذ.أ%صىومادةفلزمنأوفلزينمنمزيحالسبيكة

قويةسبيكةوهو-البرونرويتكودوالإثمد.والنحاسالقصديرمنمزيجوهو-البيوترووالفضةالذهبالزيمة،!مبائكوتشمل

القصدير.إلىالنحاسإضالةمن-للتآكلمقاومة

شديدالتنجستنفولاذمنمصنعةالكهربائيةبالطاقةتعملمخرطة

التحمل.

وأكثرها،معينةامتيازاتالفولاذمننوعولكل

يحتويالتي،الكربونيالفولاذاتسبائكاستخداما

يشيعحيث%،اعنتقلبنسبةالكربونعلىمعظمها

المبانيدعاماتصنعفى-تحملهاوقوةلمتانتها-استخدامها

سبائكوتحتوي.الغذائيةالموادوعلبالسيارأتوهياكل

القوةمنوهي.والموليبدنوموالكرومالنيكلعلىالفولاذ

الدراجاتهياكلمثلمنتجاتصنعفيتستخدمبحيث

القابلىغيرالفولاذويحتوي.الطائراتهبوطوتروس

يدخلكما،الكروممن2%0علىيزيدماعلىللصدأ

التاكليقاوموهو.منهعديدةأنواعتكوينفىالنيكل

جيدا،(الكيميائيالاتلافأنواعمنوغيره)الصدأ

المشافى.ومعداتالمطخيةالأدواتصناعةفيويستخدم

الحديديةالسبائكمناخرنوعالأدواتوفولاذ

علىويحتوي،الأخرىالموادوتشكيلصنعفييستخدم

وتصنع.والموليبدنوموالكرومالتنجستنمثلمكونات

خاصةأنواعمنالفلزاتتشكيلفيالمستخدمةالماكينات

ذهبيةجواهربيوتريةزهرية

أثريبرونزسيف

القطعوحوافصلابتهاعلىتحافظ،ايلأدواتفولاذمن

استخدامها.عندبالتسخينتحمرعندماحتىفيها،الحادة

السبائكتكونأنيجب.الوزنوخفةالقوةسبائك

قوية-الطائراتوخاصة-المركباتفيالمستخدمة

منالعديدفيأساسفلزالألومنيومويستخدم.وخفيفة

جداخفيفالنقيالألومنيومولكن.السبائكهذه

عنوعوضا.الهياكلبناءفىيستخدملاولذلك،وضعيف

لتكوينأخرىبمكوناتالألومنيومالمصنعونيمزجذلك

سبائكبعضوتحتوي.عاليةتحملقدرةوذاتمتينةسبائك

والمنجنيزالنحاسمنقليلةكمياتعلىالشائعةالألومنيوم

بقليل،النقىالألومنيوممنأثقلالسبائكوهذه.والمغنسيوم

وتحتويالفولاذ.أنواعبعضمتانةتعادلمتانتهاولكن

،والليثيوموالمغنسيوح!الزنكعلىأخرىألومنيومسبائك

فيالالومنيومسبائكوتستخدمجدا.قويةسبائكوهي

وحوافالغازيةالمياهعلبمثلالمنتجاتمنالعديد

.العجلاتإطارأت
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ثلثيكثافتهتباحيث،الألومنيوممنأخفوالمغنسيوم

ولذلك،ذاتهحدفيمتيناليسوهو.الألومنيومكثافة

يعستخدمولكنه،الهيكليةالأغرا!ه!فياستخدامهلايمكن

فيتدخلالتي،المفيدةالسبائكمنالعديدفىأساسفلز

الطائراتأجزاءمثل،المنتحاتمنالعديدصناعة

.والمعداتالأدواتمنأمحديداإلىبالإضافة،والسيارات

المتينةالسبائكمنالعديدفيآخرألمماسفلزوالتيتانيوم

الطائراتمحركاتصناعةفيتستخدمالتي،الخفيفة

فىللتآكلالمقاومةوالمعداتالطائراتوأجزاءالنفاثة

الكيميائية.المصانع

النالرامتخدم.الزينةوسبائكالنفيسةالسبائك

عوضا،مسبائكش!ولفىطويلزمنمنذوالفضةالذهب

عادةفالصانعون.نقيةفلزاتشكلفياستخدامهعن

حيث،والفضةالذهبإلىالرخيصةالفلزاتيضيفون

بالمظهرالاحتفاظمع،الناتجةالسبي!صةتكلفةذلكيقلل

ذلكإلىوبالإضافة.والفضةالذهبمنلكلالأصلي

التلفمنويحفظهما،والفضةالذهبالتسبيكيصلب

ذهبيةسبيكةالأصفروالذهب.الامشعمالعبرالسريع

المجوهرأتصناعةفيوتستخدم،وفضةنحاسعلىضي

سبائكالأسنانأطباءويستخدم.الزينةأدواتمنوغيرها

أنواعبعضوتصنع.الأسنانحشواتصنعفيمماثلةذهبية

الفضةعلىالمحتويةالسبائكمنوالأوانيالمجوهرات

.والنحاس

باستخداممكلفةوغيرجذابةمنزليةصئأدواتويمكن

سبيكةمثلا،الأ!لانيةفالففمة.الرخيصةالسبائكمنالعديد

النيكلعلىوتحتوي،نحاسىأساسذات،مزرقةبيضاء

صنعفيالألمانيةالفضةالناسويستخدم.والزنك

فضيةسبيكةوالبيوتر.المعدنيةوالأدواتالشمعدانات

ولذلك،والتلميعالتشكيلوسهلةالأسالر،قصديرية،اللون

وتصنع.والزهرياتوالأباريقالأطباقصناعةفيتستخدم

والنيكل.النحاسسبائكمنعادةالمعدنيةالعملات

الصفر.ممبائكالمعروفةالسبائكمن.أخرىسبائك

الزنكعلىالنحاسيالأساسذاتالسبائكهذهوتحتوي

القصديرمنقليلةوكميات%،04حواليإلىتصلبنسبة

علىالمحتويةالمنتجاتومناخر.عنصرأيأوالرصاصأو

الأدواتمنوغيرهاوالمرابطوالغوالقالسباكةموادالصفر

تستخدم،والنحاسالنيكلمنسبيكةوالمونيل.المعدنية

مياهفيالتآكلتقاومأنينبغيالتيصئالموادفيعادة

.الزوارقودواسرالمضخاتتوصيلات!لالبحار،

فالستليت.خاصةتطبيقاتذاتالسبائكمنوالعديد

الكوبالتمنأساساتتكون،الصلابةشديدةسبيكةمثلا،

تصئحيثللفولاذ،غطاءويستخدم،والتنجستنوالكروم

ويستخدم.البلىمنالفولاذتحمىواقيةسطحيةطبقةمنه

وصلفي،المنخفضةالانصهاردرجةذات،اللحامسبيكة

درجةذاتأخرىسبيكةالخشبوفلز.الفلزيةالسطوح

الإنذارأجهزةصهائرفيوتستخدم،منخفضةانصهار

سبيكةوالإنفار.الرشونظم،بالحرائقالخاصةالأوتوماتية

درجاتفيوالانكماشالتمددقليلة،والنيكلالحديدمن

يتطلبالتيالمنتجاتفىوتستخدمالختلفة،الحرارة

القياسنبائطمثل،ثابتةأحجامذاتتكونأناستخدامها

النوابض.وقضبان

الألنيكو،مثل،السبائكبعضمنممتازةمغانطوتصنع

علىالمحتويةالمسبائكمنمجموعةمنيتكونأسذيا

وبإمكان.والنحاسوالحديدوالكوبالتوالنيكلالألومنيوم

وزنهيبلغجسمرفعالسبائكهذهمنالمصنوعةالمغانط

اخرىسبائكوتكون.مرة06نفسهالمغنطيسوزنقدر

تنتج،المثالسبيلفعلىبكثير.ذلكمنأقوىمغانط

الفلزيةالعناصرمنكبيرةكمياتعلىالمحتويةالسبائك

مغانطالعسمريوم،مثل،النادرةالأتربةعرعناالمسماة

.المراتمئاتالألنيكوقوةقوتهاتفوق

منأقوىسبائكاممتنباطالانالعلماءويحاول

فالسبائكأكبر.تحملقدرةوذاتالقديمةالسبائك

الحرارةدرجاتمقاومةيمكنها،المثالسبيلعلى،الفائقة

علىتحتويوهيجدا.القاسيةالتآكلوظروفجدأالعالية

وعددوالكروم-الأساسفلزاوهما-الكوبالتأوالنيكل

مهمةمكوناتالفائقةالفلزاتوهذه.الأخرىالعناصرمن

النفاثة.الطائراتومحركاتالفضائيةالمركباتفى

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

بابيتمحادنوالفضيةالذهبيةالسبيكةالأشالة

مونيلمعدناللحامسبيكةالبرور

ممبيكة،الملجمالصفرسبيكةالميوتر،

روبرت،موشيهللصدأالقابلغيرالصل!التحليل

فورسترالنيكلدضةالتلدين

المحاسالفكوالفولادالحديد

علم،لملراتاليوميرالدورا

فضيةأوذهبيةقضبانوالفضيةالذهبيةالسبيكلأ

كونهامنأكثرسلعاأو،فلزاتتعتبروهي.الصبةتسمى

علىوالفضةالذهبسبيكةمصطلحأيضاوينطبقمالأ.

والفضي.الذهبيواللوح،الذهبيةوالركائز،الذهبقراضة

فقط.فلزاتباعتبارهاالعملاتتقويمويتم

الذهب،سوقهووالفضيةالذهبيةالسبائكوسوق

الصفقاتفيوالفضةالذهبممبائكتستخدمحيث

سكداربمالمركزيالبنكانظر:.المركزيةالبنوكبينالعالمية

العملة.
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الفدزاتدلحمتستخدمفدزيةسبيكةاللحامسييكة

اللحامسبيكةوتستخدم.السبيكةانظر:.بعضإلىبعضها

الإلكترونية.للدوائرالكهربائيةالموصلاتصنعفيأيضا

ولا.وطريقاس:اللحامسبائكمننوعانوهناك

ومن.عاليةحرارةدرجةفيإلاالقاسيةالسبائكتنصهر

ضغطهايتمأنويمكنقويةأنهاالقاسيةالسبائكمميزات

وأكثرللكسر.تتعرضأندونمتنوعةلأشكالوطرقها

تتكونالتيالفضةلحامسبائكهيشيوعاالقاسيةالسبائك

سبائكمنالعديدوتستخدم.والزنكوالنحاسالفضةمن

أيضا.قاسيةلحامسبائكالنحاس

حرارةدرجةفىالطريةاللحام!سبائكوتنصهر

تنكسر.أندونطرقهايمكنولاضعيفةولكنها.منخفضة

مختلفالطريةالسبائكمنالشائعةالأنواعوتشمل

القصديرعلىالأولالمقامفيتحتويالتيالسبائك

أخرىفلزاتعلىأيضاالسبائكهذهوتحتوي.والرصاص

والفضة.والبزموتوالكدميومالإثمدمثل

السبائكمنعدةأنواعاالعلميونالباحثونطوروقد

منعاديةغيرمجموعةمنتتكونالتيالموادللحامالخاصة

منالنوعهذايويحتو.والسيراميكالزجاجمثلالمواد،

وتستخدم.الفضةأوالقصديرمعالإنديومعلىالسبائك

فيفيها،رئيسئاعنصراالذهبيكونالتيالسبائك

.الموصلاتأشباهأجهزةوختمتركيب

أفلاممخرج(.-م491)7ستيمن،سبيلبرج

أربعةباخراجقامتجاريا.نجاحاأفلامهمعظملاقت.أمريكي

ام(،)759ا!لفترسالفك:!طناجحةحركةأفلام

جونزإندياناأم(،)819المفقودةالسفينةعلىالمغيرون

الحروبوآخرجونزإندياناام(،89)4المصيرومعبد

تعكسأم(.)399شندلرقائمةأم(؟)989المليبية

الأفلامصناعةفىسبيلبرجلدىالتقنيةالمهارةالأفلامهذه

العاطفيةلبطوليةالمغامراتلأفلامحبهوبرزاسمينمائية،

مقابلاتأاخراجبكتابةقامأنهكماطفلا.كانعندما

تي:إيإنتاجفيوشاركوأخرجأم(،)779مباشرة

تستخدمالأفلامهذهام(.)829الإضافيالأرضساكن

وذكيةودودلحياةإيجابيةورؤية،خاصةخياليةمؤثرات

الفضاء.منقادمة

وإخراجكتابةوبدأبأوهايو،سنسناتىفيسبيلبرجولد

عنبجوائزفازأم969عامفيمراهقا.كانعندماأفلامه

إخراجفيبدأثمومنام(،)969أمبلينبعنوانقصيرفيلم

.انجلوسلوسفييونفرساللاستوديوهاتتلفازيةأفلام

ثناءعليهونالام()729مباررةالتلفازيالفيلمأخرج

إلىالسريعالقطارهوالطويلةسبيلبرجأفلاموأولالنقاد،

4191فيلككذلكوأخرجأم(.)174السكرأرض

إمبراطوريةام(،)859القرمزياللونام(،)979

بولترجايستفيلمىوأنتجام()879الشمس

أم(.89)4جريملنزام(،)829

السينما.صناعةأيضا:انظر

لمانجدترا.لصريفىمحديحكمذاتم!قا!ةسبيلنورن

نهرجانبيعلىمدناتضم.نسمة87لأأ00السكانعدد

أونوسنبريوستانويلوستينزوشيبارتونأشفوردمثلالتايمز

لندنمدينةفىيشتغلونالذينالعمالمنكثيرويسكنتايمز.

اللعب،صناعةسبيلثورنصناعاتوتضم.المنطقةهذهفى

المنطقةبهذهويوجدالتصوير.ومواد،الإلكترونيةوالأجهزة

شيبارتونواستوديوهات،بارككمتونالخيلسباقمضمار

هيثرو.مطارفىالبضائعوصالة،للأفلام

-ا)628جانزونكورنليس،سبيلمان

التابعةالشرقيةالهندجزرفيعاماحاكماعملأم(.684

1681بينماالفترةفىإندونيسيا()الانلهوأضدا

بلغوعندمابهولندا.روتردامفيولدوقد.أم684و

بحار.مساعدالهندجزرإلىأبحرعمرهمنعشرةالسادسة

الهولنديةالشرقيةالهندجزرشركةفيسنوأتلعدةوعمل

سبيلمانرقيام652عاموفيجاكرتا(.)الانبتافيافي

حاكماعينام663عامفيثم.عاممحاسبوظيفةإلى

مديرواتهمهالهند.فيالهولنديةنديلكورومالمقاطعة

لحسابه،والمتاجرةمركزهباستغلالالشرقيةالهندشركة

للحملةقائداعينأم666عامفيولكن.وظيفتهمنفعزل

مهمته.فيونجح،ويزيسولافيماكاسارضدالعسكرية

ما966عامفيثانيةعسكريةحملةقيادةممبيلمانوتولى

فىعضواوعينماكاسارهزيمةفينجحوقد.نفسهللمكان

بدايةفىالنجاحمنمزيدوبعد.الشرقيةالهندجزرمجلس

وأصبح.الهولنديةالهندلجزرعامامديراعينم6781عام

باتنولايةوأخضعام681لمشةفىعاماحاكماسبيلمان

بتافيا.فيمات.الهولنديللحكمكذلك

نوعينأحدسبينفكسأعشاب.أعكشابشى،

الجافةالرمليةالمناطقفيتنموالتيالحشاشأنواعمن

وتسمىونيوزيلندا.وأسترالياآسيافمرقيفىخاصة

مساحاتتغطيوهىبروكيوباين،الاكبرالنوعحشاش

وتسمىأستراليا.منالجافالداخليالجزءمنشماسعة

وهي،الفضيةالرمالحشائشالأصغرالنوعحشاش

لهذهالشائكةالزهريةالهاماتتنكسر.مهمةرمليةنباتات

وتنتشرينضجعندماالأمالنباتعنوتنفصلالحشاش

التمبلويد.مثلاتجاهكلفيبعيدا
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نيلسوف.(م7761-2361)كروبا،اسبينوز

اللاتينيةالصيغةوهي،بندكتأيضايسمىكانهولندي

.باروكلكلمة

فياكتسب.يهوديينلأبوينأمستردامفىسبينوزاولد

المجتمعمنطردولذلكالحر،المفكرسمعةحياتهبدء

فيمدنعدةفيعاشثم.ام656عامفياليهودي

.للعدساتصانعاهولندا

الدينيللتحررداعياحياتهطوالسعبينوزاكان

منلمعالقعروضخاورفض،باستقلالهيعتزوكان.أسسياسيوا

فىجامعيةوأمشاذيةفرنسا،ملكعشرالرابعلويسالملك

فإنهالجميعمنالاحتراموجدسبينوزاأنمنوبالرغم.ألمانيا

والفلسفةالدينفيالشاطحةآرائهبسببللجدلمثيراكان

والسياسة.

رينيهالفرنسيبالفيلسوفسبينوزافلسفةتأثرت

هماوالمادةالفكرأنفىديكارتآراءوتبنى.ديكارت

سوىليسالماديالعالموأن،للواقعالأسامميانالنظامان

أنهإلا.سببيةقوانينوفقوتتفاعلتتحركالمادةمنأجزاء

أفكارطور(،بقليلموتهبعد)نشرالأخلاقكتابهفي

الإلهبأنسبينوزاأدعىتماما.تقليديةغيربطرقديكارت

هماوالمادةالفكرأنوزعم،الحقيقيةالمادةهيالطبيعةأو

)مثلالفانيةالأشياءكلوأن،للإلهالمتناهيةالصفاتمن

منحالاتأوأشكالمجرد(وأجسامهمالبشرعقول

استثناءاتلأيمجالأسبينوزايتركلم.الإلهصفات

رأى،أنهإلا.والإلهللبشريةالحرةالإرادةمنكرا،للسببية

بالفهمتحققأنيمكنالعقلحريةأن،حالأيعلى

خاصة-لقوانينهاوخضوعناالطبيعةفيلمكانناالعقلاني

ال!نفعالات.قانون

بينهامنفكانتسبينوزأفلسفةروافدتعددتوقد

أسفاربدقةالقولصحةيرفضكانولكنه،يهوديةروافد

الختار.اللهشعبأنهماليهوددعوىويرفضالقديمالعهد

مثلاليهودمنالوسطىالعصوربفلاسفةكثيراتأثروقد

متأثرينكاناوهذانجبرولوابنميمونبنموسى

لله،تصوراتهمفيجمعواالذينالإسلاميينبالفلاسفة

والأفلاطونيةوالمشائيةالإسلامبين،والكونوالخلق

المحدثة.

منواحداستاتنجزيرةتشكل.صلرةسئاتن،

فىالجزيرةتقع.نيويوركلمدينةالخمسةالإداريةالأقسام

مانهاتن.جزيرةكريجنوبكم8حوالطنيويوركخديج

نسمة،779.378لمسكانهاعددويبلغ.نيويوركانظر:

نموا.نيويوركأقسامأسرعمنوهي

مانهاتن.وبينبينهاستاتنجزيرةمعديةتربط

ثلاثةوتربطهاببروكليننروزفبرازانوجسرويربطها

ستاتنجزيرةمساحةتبلغ.بنيوجيرسيجسورأخرى

عرضهايبيغبينما.كم23حواليوطولها.2كما68

.مداهأوسعفيكمأ2

الخلفيةفيستاتنجزيرة

ليويورك.مدينةمنقسم

فمرارانو-جسريربط

بروكلين.وبينبينهانروز
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اشتراهافقد،ستاتنجزيرةكانتمانهاتنوكجزيرة

وكانتعشر،اسمانمالقرنفيالهنودمنالهولنديون

أعيدتعندماأم759عامحتىريشموندباسمتعرف

ستاتن.بجزيرةتسميتها

مدينة.،نيويورك:أيضانظرا

الخنافس.:نظرا.رلعور،ستا

السيرأختم!امنأولبرةا!لديالسئار

العشرينالقرنمنالأربعينياتفيتشرتشلونستون

التيالعزلةسياسةإلىتشيرالعبارةوكانت.الميلادي

الثانية،العالميةالحرببعدالسابقالسوفييتيالاتحادانتهجها

ودولالبلادعزلت،صارمةورقابةتجاريةحواجزأقامإذ

العالم.بقيةعنفلكهفيتسيركانتالتيالشرقيةأوروبا

بعيدحدإلىالصارمةالعزلةلممياسةحدةخفتوقد

نيكيتاوظهورأء!539عامستالينوفاةأعقابفي

،أم469عامخروشو!رحيلمعولكن.خروشوف

الرئيعرأدخلأنوبعد.أخرىمرةالستارأسدل

(الاقتصادي)الإصلاحالبروسترويكانظامجوربالشوف

القرنمنالثمانينياتأواسطفى)الانفتاح(والجلاسنوست

كبير.حدوإلىأخرىمرةالعزلةصمياسةتراخت،العشرين

فيزياءعالمأم(.79ء-أ)874جوهالر،ستارك

هذاأدىوقد.ستاركتأثيرباكتشافهاشتهر،ألماني

ذرةتدخلعندماالطفيةالخطوطانشطاروهو،الاكتشاف

نوبلبجائزةفوزهإلى،كهربائيمجالفيللإشعاعمطلقة

ترددفيالتغييرأيضالاحظكما.أم919عامالفيزياءفى

وهذهالغاز.!ريغأنبوبفيالمتحركةالذراتفىالضوء

.النجومغيرمث!مدرمنالبصريدوبلرلتأثيرملاحظةأول

النسبية.انظر:

بمدارسوالتحقببافاريا،،شكنهوففيممتاركولد

الفيزياءدرس،ميونيخجامعةوفي.وريجنسبيرجبايرويت

عمل،التخرجوبعد.البلوراتوعلموالرياضياتوالكيمياء

وآخن.هانوفرفيالعلياالفنيةالمدأرسفيبالتدريس

بجامعةللفيزياءأستاذاعمل،أم719عاموفي

،م0291عامفيرزبيرجبجامعةأستاذاثمجريفسوالد،

عاميبينماالفترةفىتشارلوتنبيرجفيفنيلمعهدورئيسا

.أم!39وأم339

روائيةشخصيةستارلالمجطكابق.كايتنسدارلايت،

تأليفمنا!لسلح،النهبالأستراليةالروأيةفيرئيسية

رولفباسميكتبكانالذيبراونألكسندرتوماس

ستارلايتال!ابتنأنالناسبعضاعتقدبولدرود.

(،القانونعلى)خارجأدغاللصإلىتحول،الأرستقراطي

الأدغاللصشخصيةمنإماشخصيتهاستوحيتقد

باسمالمعروفالشريفالخيوللصأو،مونلايتالكابق

لهاعلاقةلاستارلايتالكابتنشخصيةأنإلا.ميدنايت

كبيرحدإلىمستمدةمصطعةشخصيةلكنهامنهما،بأي

بنإمرةتحتيعملونكانواالذيناللاتشلانرجالمن

.هول

الهبريدزجزرفيتقعصغيرةمهجورةجزيرةستاط

طوليبلغ.بأسكتلنداستراثكلايدبمقاطعةالداخلية

01بعدعلىستافاوتقع.كم.52منيقربمامحيطها

نقطةأقربمننفسهاوالمسافةلونا،شمالإلىتقريباكم

وتتكون،العجيبةبكهوفهاستافاتشتهر.ملجزيرةمن

باسمالمعروفكهوفهاأشهروسقفوجدرانأرضية

ستافابانكسجوزيفاكتشف.البازلتأعمدةمنفينجال

المؤلففينجالكهفرؤيةألهمتوقد.أم772في

،المسماةافتتاحيتهتأليفإلىودفعتهمندلسونفيلكس

.أم982عامفيالهبريدز

ذاتمنطقةستافوردمقاطعة.مقاطعةستا!ورد،

سكانهاعدديببئسانجلترا،شمايرستافوردفيمحليحكم

حولستافوردتتمركز.نسمة1)00.17منيقربما

الزراعيةبالأرضالعملبهاويكثروستونستافوردمدن

منتجاتهاتشملكما.والرعيالخضراواتوزراعة

والخزفوالخزفوالزجاجوالكيميائياتالملابس:الصناعية

وبالمقاطعة.الهندسيةالأعمالوكذلك،والبلاطالصيني

ممتعة.محليةمتاحفعدة

ستافوردشاير.:أيضاانظر

فيالميدلاندزمنطقةفىمقاطعةسدا!وردشار

-أون-ستوكحولكبيرةصناعيةمنطقةوتضمإنجلترا،

كلهاليستالمقاطعةلكن.الحزفمصانعتدعىترنت

الجميلةدوفديلمنطقةإلىالزوارمنالكثيريفد.صناعية

للسياحة.وديربيشايرشايرستافوردحدودعلىالواقعة

ستافوردشايرجنوبيالواقعةتشيزكانوكمنطقةوتتسم

بطوليمتدالزراعيةالأراضيمنحزائموهناك.مماثلةبشعبية

قرىتضموهي.تشيسكانوكجنوبيوحتيالمقاطعة

ليشفيلد.مدينةتضمكما،كثيرة

شاير،ستافوردمنأجزاءاقتطعت،أم749عاموفي

الغربيةميدلاندزتدعىجديدةمقاطعةمنجزءألتكون

منجزءاستافوردشايرجنوبمناطقمعظمأصبحتوقد

أولدردج،:هي،صغيرةمدنذلكفىبماالجديدةالمقاطعة
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الحجريالفمتعدين

فيالصناعاتأهمم!

.،نجلتراير،شاستافورد

هوالتعدينمراكروأحد

ديوكاسل-دي،ولستانق

ليم.-ألدر

لرومويتش،ووست،وولسال،وددليهيلز،وبراون

منطقةإزالةإلىالتغيراتهذهأدتوقد.وولفرهامبتون

المقاطعةسكانعددوخفضتبالسكانمزدحمةصعغيرة

النصف.إلى

الحكمونظامالسكان

فيبروملىأبوتسفيالسكانيقيم.المحليةالتقاليد

هذاوفي.القرنرقصةويؤدونتقليديااحتفالأ!مبتمبركل

عبربالرقصرجلاعشراثنيمنمؤلففريقيقومالاحتفال

ويعتقد.الوعلقرونمنهمستةارتدىوقد،القريةشوارع

العصورإلىتعودالتقليدهذالدايةأنالعارفينمنالعديد

فىتؤدىكانتطقوسوهي،النصرانيةظهورسبقتالتي

هوإنماالرقصأنالناسبعضويعتقد.سلتيلإلهالماضي

محلية.غابةفىالصيدفيالقرويينبحقاحتفال

خلالزادوقد.منظمةلعبةأشهرالقدمكرة.الترويح

كبير.حدإلىالهواةاللاعب!تعددالماضيةالاخيرةالأعوام

القدمكرةاتحادضمنسيتي!متوكناديويلعب

موجزةحقائق--3---

----7---3.ستالورد:الإداريالمركز

،كالوكيىا،-أسدر-نيوكاسل،شس!-أود-ستوك:الكبرىاللدن

.فوردستا

2.كم5271:المساحة

سمحة.أ؟.2.لأ003:أم119إحصاء:السكان

الصناعية:والعملياتالصناعةالألبار،:الزراعة:الريسيةالجتجات

الهمدسية،الأدوات،ال!ربائيةالتحهيزاتالآحر،،الطو!

.الحجريالفحم:التعدين.الحزد!الحدسد،،الحوارلى،الحمارات

الكريكيت،للعبةشايرستافوردمنطقةفرية!أما.الإنجليزي

لعبةأنكما.الصغيرةللفرقاتحادضمنيلعبفإنه

صياديمنالعديدويستخدم.شعائعةرياضةالهوكي

السمكلصيدالمائيةشايرستافوردقنواتالسمك

التيأتوكسترفيالخيللسباقحلبةتوجدكما.بالشص

للخيل.الوطنيةالسباقاتفيتستخدم

تسعإلىشايرمشافوردمقاطعةتقسم.المحليةالحكومة

ستافوردشايرتشيز،كانوك:هيمحليحكممناطق

ونيوكاسلوليشفيلدترنتأبونبيرتونتضماكتيالشرقية

وممتافوردشايروستافوردالجنوبيةوستافوردشمايرأج!ا-أندر-

وتامورث.ترنت-أون-ومستوكليكتضمالتيمورلاندز

ترنخط.-أون-وستوكستافوردفيالملكيةوتجتمإلمحكمة

مخفرمركزهاللشرطةقواتالمقاطعةوتخدم

!شافوردشاير.

لاقتصادا

مركزأضخمهيترنت-أون-ستوك.التصنيع

فيالبلدةهذهتكونتوقدلريطانيا.فيالخزفلصناعة

قرىوخمسستوكلتضم،الميلاديالعشرينالقرن

وتنستول.ولنجتونوهانليوفينتونبورسلم:هي،أخرى

ينتجونلأنهمالخزفبصانعيالبلدةعماليدعى

والعوازلالقرميدمثلأخرىلأشسياءبالإضافةالخزف

العمالويستخدموالاجر.الصحيةوالأدواتالكهربائية

منيجلبونهالذي(الأبيضالصيني)الطينالكاولينمادة

الذيوالصوانالفخاريستخدمونكما،وكورنوولديفون

دورلست.منعليهيحصلون



151يرستافوردشا

--زيارتهايمكنأماكن

علىمبنيةأخرنآوأبراجعشر.الثانيالقرنفيمبنيةقلعةآثارفيهاآلتو!:

للاستجماممركزوهناك.هكتارا042تحلغالأرضمنمساحة

.عامكلالسياحآلافإليهيخدب

البيوتمنالعديدالقريةوفيليم،-أندر-نيوكاسلقربتقع.بتلي

لنائها.فيالحش!يدخلالتي

حلقةإلىالزوارم!كثيريتسلق.طبيعيةسبخيةمنطقةتشيز:كانوك

فوقم012ارتفاعهاويبلغتشيز.فينقطةأعلىوهى،القلعة

البحر.سطحمستوى

إلىتاريحهايعودمستدقةأبراجثلاثةذات!صاتدرائيةفيها.ليشفيلد

جونسانتمشاليتاريخويعود.الميلاديعشرالتانيالقرن

التيودوريين.حكمفترةإلىوميليوتشابل

ليشفيلدلإيرلمزلأكادقصروفيهاستافورد،قربتقعشفبورو.

لتحاير.ستافوردحياةيعكمي!ومتحف

القرنإلىتاريخهايعودولائمقاعةيضممتحىوهى:تامورثقلعة

عشر.السابعالقرنإلىتاريخهايعودومساكنعشر،الخامص

يظصفريدمتحصوفيها،ترنت-أون-ستوكفيوتق!:تانستول

المنطقة.فىالتعدينتاريح

استخدمتوقدعشر.الرابعللقرنتاريحهايعودقلعةآثارفيها.تتبري

.الميلاديعشرالسادسالقرنخلال،ماريأسكتلمداملكةلسحن

صناعاتعدةترنت-أون-لممتوكبلدةفيتقوم

الآلاتوقطعالزجاجالصناعينتجحيث،أخرى

مركزاأيضابيرتونوتعد.والأنسجةوالمطاطوالبلاستيك

وآلاتالغذائيةالموادأيضاتنتجوالبلدة.مهماصناعيا

التي،كانوكوفي.والجواربالحديديةوالمعداتالحياكة

بعضتشيز،!نوكفيحجريفحملحقلمركزاتعد

،الفرشالصناعينتجحيث،الخفيفةالهندسيةالصناعات

ينتجكما.والمجوهراتوالجواربالكهربائيةوالتجهيزات

والكبلاتوالاجرالقرميدليم-أندر-نيوكاسلعمال

مدينةوستافورد.الكهربائيةوالمعداتالقطخيةوالمنسوجات

الجلوددساغةولاتزال.للأحذيةمصنعحولتطورتقديمة

.البلدةفيمزدهرة

فيعريقةصناعةالحجريالفحمتعدين.التعدين

تراجعهارغمبأهميتهاتتمتعتزالولاستافوردشماير،

الفحمحقولوأهم.الأخيرةالسنوأتخلالالضئيل

تشيز.وكانوكالشماليةستافوردشمايرحقلا:الحجري

ليتلتونهيالميدالأندزفىحجريفحمحقلوأضخم

.كانوكفىكوليري

المراعي.علىرئيسىبشكلالزراعةتقوم.الزراعة

البلد.فيالمزروعةالأرضمساحةثلثينحوالمرأعيوتشغل

مثلىخصوبةالأقلالأراضيفيالأكنامالمزارعونيربيكما

مزارعوأما.الدجاجالمزأرعينبعضويربي.ألبناينمرتفعات

القف.بزراعةيقومونفإنهم،المقاطعةمنالجنوبيةالمنطقة

وسطفي6إمالسريعالطريقيمر.والاتصالاتالنقل

-أون-وستوكوستافورد،كانوكمنبالقربمارأالمقاطعة

ء4إمالطريقيشكل،الجنوبيةشايرستافوردوفى.ترنت

ويمرشروبشاير.فيتلفوردومدينة6إمبينالوصلحلقة

الخطويصل.الغربإلىالشرقمنالمقاطعةعبرآخرطريق

تامورثمدينتيالبريطانيةالحديديةللخطوطالرئيسي

فيكروعندالخطوطمنكبيرةبشبكةوستافورد

تشيشاير.

ترنتأبونبيرتونمنكلفياليوميةالصحفوتطبع

محطةالأخيرةالمدينةفيوتوجد.ترنت-أون-و!شوك

بهاتوجدكما،البريطانيةالإذاعةلهيئةتابعةمحليةإذاعة

عشرالمقاطعةوفىراديو.سيجنالهيمستقلةبثمحطة

أسبوعياتصدرمحليةصحف

السطح

يحدهاداخليةمنطقةستافوردشاير.والمساحةالموقع

كلوجنوباوليسترشاير،ديربيشايروشرقاتشيشاير،شمالأ

وغرباوووستر،وهرفوردالغربيةوميدلاندزووريكشايرمن

الجنوبإلىالشمالمنالمقاطعةطولويبلغشروبشاير.

كم.61نحوالغربإلىالشرقمنوعرضهاكم98نحو

الأكثرالأراضيالمنطقةهذهتضم.الطبيعيةالأقاليم

نحوالمنطقةهذهوترتفعستافوردشاير.شماليأرتفاعا

القصوىالغربيةالجنوبيةالنهايةتشكلوهيم،046

فيالحجريالفحمحقلويشكلبناين.مرتفعاتلسلسلة

جزءا،ترنت-أون-ستوكومركزه،الشماليةستافوردشاير

الإقليم.هذامن

بعضتتخللهسهلفهيالجنوبيةستافوردشايرأما

تصلهالمواسعةريفيةمنطقةتشيزكانوكوتعد.المرتفعات

الأراضيمن2كمأ04مساحتهاوتبلغبعد.التلفيد

نحوالبحرسطحمستوىفوقويرتممعظمها،السبخة

غابةمنجزءامايوفاكانتالتي-الغاباتوتنمو.م051

كانوكوتضمم.التلالعلىالسراخسبين-للصيدملكية

فيالحجريالفحملحقلالشمالىالطرفأيضاتشيز

تشيز.كانوك

منينبعالذيترنتنهرالأنهارتشملالأنهار.

نهرروافدأماشاير،ستافوردشرقيشمالبيدالفمستنقع

ترنتنهرويسير.ودوفوبليثوسوتيم:فهيترنت

لنهرلينضمشمالأينحرفأنقبلالميدلاندزعبرشرقا

.سيفرنبنهرليلتقيجنوباستورنهرويجريهمبر.

635بينسنوياالامطارهطولمعدليبلغ.افماخ

بسبب،ملما0207يبلإلمعدل،الشمالوفي.ملم76و.

الحرارةدرجاتمعدلويبلغ.بناينمرتفعاتفىألارتفاع



الجنوبيهسدافوردشاير521

وفىتشيز.وكانوكبناين،مرتفعاتماعدام54ينايرفي

.م53ينايرفيالحرارةدرجاتيبلمعدلالمنطقتينهاتين

معظمفيم517الحرارةدرجاتمعدليبلغيوليو،وفى

المناطة!فيبرودةأكثرأحياناالطقسويكون.المناطق

المرتفعة.

ناريخيةنبذة

القرنينخلالأجشفيلدمدينةقربالروماناسمتقر

فيتامورتمدينةغدتكما.الميلاديينوالثامنالسابع

سجنتوقدمرسيا.لمملكةملكيامقراالشرقيالجنوب

بيرتونقربتتبريقلعةفىأسكتلنداملكة،ماريالملكة

.الميلاديعشرالسادسالقرنأوأخرفيترنتأبون

الخزفصناعةالشهيرالصناعىوجوودجوزشياطور

جزءاالانأصبحتانتىإترورياقربمصنعهوبنى.المحلي

فىالخزفالعمالينتجاسوموا.ترنت-أون-!متوكمن

ستوكقرببارلامشونمنطقةفيالوجوودخزفمصنع

وكانستافوردقربوالقإلممحقولدوقد.برنت-أون-

منكلتعلمكما.دوفنهرمياهفيالسمكيصطاد

مدرسةفيجاريكوديفيدجونسونصمويلالدكتور

حيثلندنإلىشاير!شافوردمعاوغادرا،للغاتليشفيلد

ممثلاأصئجاريككماشهيرا،كاتباجونسونأصبح

أرنولدهوآخركاتبأيضاالمنطقةإلىوينتميأيضا.شهيرا

.الخزفمصانعحولرواياتهبعضكتبحيثبنيت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العرليةميدلاسدر!تريز

سحة!إ،لقواحزد،أصسبودا

تاونرفايف

محديحكمذاتمنطقةالجنوبيةلممتافوردشاير

01!0093سكانهاعددبإنجلترا.شايرستافوردإقليمفي

وتضم،وولفرهامبتونقربكودسالبلدةمنتدار.نسمة

تشيز.كانوكمنطقةمنجزءاالجميلةضواحيها

وايرلي،وجريت،كودسالالرئيسيةمدنهامن

وأهممهمةفيهاالحرثيةوالزراعة.ومبورنو،وبينكردج

.المجمدةالأغذيةوصناعة،الهندسيةالصناعاتصناعاتها

حكومةذاتمقاطعةالشرقلةستافوردشاير

69و002السكانعددبانجلترا.شاير،ستافوردفيمحلية

وأتوكسيترترنت-أبون-برتونبمدينتيتحيط.نمسمة

الرئيسية:الصناعاتوتشمل.جميلةريفيةضاحية

أتوكسيترمدينةوفي.والزراعيةالهندسيةالصناعات

شهير.سباقمضمار

حكومةذاتمقاطعةمورلالدرسثا!وردشاير

عدديبلغبإنجلترا.شايرستافوردشماليفيتقعمحلية

ليك.مدينةمنتحكموهي.نسمة!4).00سكانها

منتجاتهاوأهم،وتشيدل،أفبيداالأخرىمدنهاأهمومن

والشرائطوالورقوالفلزاتالحجريالفحمأصناعيةا

مصالغليكفيوتوجد.والمنسوجاتوالمزركشات

منالألبانإنتاجويعد.وكيميائية!ندسيةومصائ

ليك.فيالزبدبتعبئةالعمالويقوم،المهمةالصناعات

المقاطعة.هذهمنترنتنهروينبع

ستافوردشاير.:أيضاانظر

.(للاهوبانظرية)لكيمياءا:لظرا0صرج،ل!

تحادارئي!.(م3591-9781)جوزيف،لينستا

عاممنالسابقالاشتراكيةالسوفييتيةالجمهوريات

المدقعالفقرحالةمنصعد.أم539عاموحتىأم929

العالم.مساحةسسدسمساحتهاتغطيلبلاد3حاإلى

مشواتمعظمخلالدكتاتورياحكماممتال!تحكم

الوصولفيساعدوهالذينمعظمسجنأووأعدم.حكمه

تهديدمصدري!ضنواأنمنلخشيته،الحكمسدةإلى

الفلاحينمنكثيرموتعنأيضامسؤولأوكان.لح!صمه

وفى.أضعاونيةاالزراعةبرنامجعارضواالذينالسوفييت

الاشتراكيةالسوشييتيةالح!هورياتاتحادحكم،ستالينجوزيف

.أم539عامحتىأم929عامسدكتهاتورياحكما)السا!(



نأبعدالدولةتديرهامزارعفييعملونكانواالسوفييتالمزارععمال

.أم929عامميللمزارعالخاصةالملكيةمشالينأبطل

منعالميةشبكةيديرالسوفييتيالاتحادكانستالينعهد

قدالشيوعيةكان!وفاتهوعند.الشيوعيةالأحزاب

آخر.بلدأ11فىانتشرت

إلىمتخلفبلدمنالسوفييتيالاتحادستالينطور

العالم.فيالعظمىوالصناعيةالعسكريةالقوىإحدى

كانام(459--1)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

ضدوبريطانياالمتحدةللولاياتحليفاالمسوفييتيالاتحاد

حتىأحياناحلفاءهبشدةستالينعارضذلكومعألمانيا،

الثانية.العالميةالحربانتهاءقبل

مرمكولاكوخاكادالدي،الحجريالبيتهدافيستالينولد

هداويستخدمسيا.ر-وعربيبحنوبمدينة،جوريمدينةفىغرفتين

.جوريفيمعرضاالآنالححركبالمبنى

153معركة،لينجرادستا

التيللمعاهدةطبقابولندايقسمانوألمانيا)السالق(السوفييتيالاتحاد

السوفييتيالاتحادحارجيةوزيرمنكلوقع.أم131عامممبتمبرفيوقعت

فولىحواشيمألمانياخارحيةووريرلس،اول،مولوتودفياشيسلاف

.ينوانمعاونيهوأحدستالينوق!بينماالمعاهدةاليسار،إلىربيترو!،

الشرقي،المعسكرينبينسادتالتىاسمياساتعرفت

للاتحادستالينحكممنالأخيرةالسنواتخلالوالغربي

عدةفيهاأتحدتالتيالباردةبالحربالسابقالسوفيتي

ستالينيكنلم.الشيوعيةانتشارلوقفشيوعيةغيربلدان

علىحتىقاسياوكان،الشخصيالسحرمنشيئايملك

يصفحيكنلمكماالنقديقبليكنولم،المقربينأصدقائه

له.معارضأيعن

التاريخكتابةبإعادةأمرحاكماأصبحأنوبعد

مماأعظمالماضيةالأحداثفىدورهيظهربحيثالسوفييتي

تاريخكتابةعلىساعدأم389عاموفىفعلا.كان

فيقياديادوراأدىقديكنولم.الشيوعيللحزبرلحممي

رومميا،إلىبالشيوعيةجاءتالتىأم719أكتوبرثورة

في!سيوعيةحكومةأولوأسسالثورةلينينقادحيث

كانبأنهالمذكورتاريخهفينفسهصورستالينلكن،العالم

.الثورةتلكفىللينينالأيمنالساعد

فىولدقدوكانأم.539مارس5فيستالينتوفى

بالقربتقعمدينةوهىجوريفيأم987ديسمبر12

جنوبفىجبليةمنطقةوهيجورجيا،فىتبليسيمن

فيساريونوفيتشإيوسيفالحقيقيأسمهوكانروسيا.غربى

منأم139عامفىستاليناسموأشتق.جوغاشفيلي

فولاذ.منرجلمعناهاروسيةكلمة

فولجاجراد.:نظرا.ستاليئجراد

بيندارتستالينجرادمعركة.معركةستاليئجراد،

الأخيرةغزوبسببالألمانيةوالقوأتالسوفييتيةالقوات

فيأهميةالمعاركأكثرمنو!ط.أم249عاملستالينجراد
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الثانيةالعالميةالحربفيتحولنقطةكانتحيث،التاريخ

أشهر،خمسةدامصراعوخلالأم(.459-أم)939

وبينالكبيرةالألمانيةالقواتبينالسوفييتيةالقواتحالت

مدينةوهيفولجوجراد()حالياستالينجرادعلىالاستيلاء

هزيمةقضتوقدالفولجا.نهرعلىمهمةصناعيةسوفييتية

الاتحادداخلشرقاالنازيالتقدمعلىستالينجرادفيالألمان

تتقهقرأنالغازيةالألمانيةالقواتعلىوكان.السوفييتي

لنهرالسفلىوالمناطقالقوقازفيالنفطحقولتاركة

حواليالألمانيالجيشفقدالمعركةوخلال.الدون

بينهمكانسجين9.لأ...فيهمبماجندي000/003

عددعلىالقارسوالبردالثلجقضىوقدلواء.برتبة42

الألمانية.القواتهذهمنكبير

نحومتقدماهجومهالثامنالألمانىالجيششسن

تبعدمسافةمنأم429أغسطهس21فيستالينجراد

واصلتأغسطس23وفي.الدوننهرعلىكم65

مشالينجراد،شمالالفولجانهرإلىتقدمهاالألمانيةالدبابات

تدريجيا.المدينةداخلبالقوةطريقهاوشقت

عزلمنالألمانيةالقواتتمكنتنوفمبرشمهروفي

النهرشاطئطولعلىجيوبأربعةفىالسوفييتيةالقوات

وجهاوالسوفييتيةالألمانيةالوحداتوتقابلت.المدينةفي

.منفردةمصانعأومنازلأوشوارعأيةعلىللسيطرةلوجه

السوفييتيةالقواتدفعتالفولجانهرتجمدوعندما

الجليد.علىليلابال!مدادات

ستالينجرادوجنوبشمالالسوفييتيةالقواتقا!ق

السوفييتيةالجيولقواندفعتنوفمبر.91فيمضادبهجوم

الوحدات-تماما-مطوقةنوفمبر23فىمشالينجرادغرب

منها.وبالقربالمدينةداخلالألمانية

معركةفىبالاستمرارقواتههتلرأدولف!أمر

القواتلمساعدةأخرىألمانيةوحداتوأرسل!شالينجراد،

اختراقمنتتمكنلمالنجدةقواتولكن،المدينةفى

بضربالسوفييتيةالقواتوقامت.السوفييتيةالخطوط

شديد.بعنفالمجمدةشبهالجائعةالألمانيةالقوات

الألمانيالجنرالاستسلمأم439يناير31وفيوأحيرا

آخرا!شسلمثم.أضامناالجيمققائدباولوسفونفريدريش

نفسه.العاممنفبراير2في!شالينجرادفيالألمانيةالقوات

الثانية.العالميةالحربأيضا:انظر

فىالفاكهةزراعةلمنطقةالرئيسيالمركزسدالدورب

نسمة.9)156سكانهاعدديبينأمعتراليا.فيكوينزلاند

يمتدالمستديرالجرانيتمنلسانمنطقةفي!حتانثوربتقع

أقصىإلىويلزنيوساوثفينيوإنجلاندنجودمنشمالا

مأ،000منمايقربادنطقةوترتفعكوينزلاند،جنوب

التفاحويعدبارد،ومناخهاالبحر.سطحمستوىفوق

النواةذاتالفاكهةتزرعكما.الرئيسيالفاكهةمحصول

والعنب.والكرز،كالخوخالصلبة

منأويلستاندردشركة.شركة،أويلستالدرد

إدوينحفرأم985عامفيالأمريكيةالشركاتأضخما

بئرأولالحديديةبالسككمتقاعدمحصلوهو،دريك

بالقربالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتجارياناجحةنفط

جوندخلسنواتأربعوبعدبنسلفانيا.فيتيتوسفيلمن

منلمسلسلةفىروكفلرشاركوقد.النفطصناعةروكفلر

ممتلكاتهتنظيمتمحينما،أم087عامحتىالمشارح!ات

فيأويلستاندردشركة!ىالمقربينزملائهوممتل!!ات

يو.أوها

روكفلراشترىأم882إلىأم087منالفترةوفى

فيالتكريرمعاملجميع-فعليةبصورة-وزملاؤه

أقامواكما،أخرىمدنفيتكريرمعاملوأسسواكليفلاند

وكونوا،النفطتنتججديدةأراضىواشتروا،أنابيبحط

منتجاتهم.لتسويقفعالةمنظهمة

أويلستاندردشركةأصبحتأم882عاموبحلول

اتهمام087منذولكن.النفطصناعةفىشركةأكبر

تلحققانونيةغيرأعمالبممارسةأويلوستاندردروكفلر

.الأخرىبالأعمالالضرر

أويلستاندردشركةأصبحتالتنطمإعادةوبمقتضى

ستاندرد.شركاتلختلفالقابضةالشركةنيوجيرسيفي

أغنىمنواحدةبنيوجيرسيأوي!!ممتاندردوأصبحت

ما119وفي.العالمفىالقابضةالشركاتوأقوى

بحلأمراالمتحدةالولاياتفيالعلياالمحكمةأصدرت

أويللاستاندردشركة33الحكمهذاأجبروقد.الشركة

روابطوجوددون،والتنافسوالاستقلالالانفصالعلى

بنيوجيرسي.أويلستاندردشركةجمعتجمعهامشتركة

أضخممنالحاضرالوقتفىإكسونمؤسسةوتعد

تعدكما.المبيعاتحيثمنالقديمةأويلستاندردشركات

العالم.فىنفطشركةأضخمإحصسونشركة

روكفلر.:أيضاأنظر

نترةخلالممتاندردمعركةوقعت.معر!شائدرد،

إنجلترا،فىالأولهنريموتأعقبتالتيالسيامميةالفوضى

ضدعرشهعلىيحافظأنستيفنخلفهعلىكانحيث

في.الأولهنريابنةمود(،أيضا)تسمىماتيلدامطالبات

بغزوأسكتلندامنالأولديفيدماتيلداعمقامأم138عام

بقيادةإنجليزيجيشيدعلىفهزمالإعداد،سيئةبقوةإنجلترا

.يوركأساقفةرئيسثيرستونمعباروناتعدة
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مهاجرأم(.656-؟581)4مايلزستاللىش،

مايفلاور،فيالمهاجرينالروادمعأمريكاإلىحضرشمجاع

المهاجرينبثنيسةيلتحقولممطلفا.انفصاليايكنولم

وفىخططهمفيالمهاجرينالروادساعدولكنهأبدا،

.المهاجرونالروادانظر:.الميليشياتدريب

الجسم،ممتلئقوياكانولكنقصيراستاندشكان

عندالشاحبالعونإلىتتحولورديةوبشرتهأحمروشعره

المدخنةقائلأ:أعدائهمنواحدعلقكماأو.غضبه

محلشجاعتهتكنلمسريعا.إشعالهايمكنالصغيرة

الواحدةبيدههاجمفقدحالأيوعلىمطلفا،اختلاف

ستاندلقفتمكن،هددهالذيويتوواماتالهنديالزعيم

تكونوربما.بليموثإلىرأسهوإحضارالهنديقتلمن

سنواتهافيلهاالهنودتدميرمنالمستعمرةأنقذتقديقظته

الأولى.

للتوصلإنجلتراإلىالمستعمرونأوفدهام625في

يمولونكانواالذينالتجارمعأفضلاتفاقإلى

بسببماحدإلىالكثيريست!إنجازلم.المستعمرة

كان.الوققذلكفىلندناجتاحالذيالطاعون

عاتقهمعلىأخذواالذينالقادةمنواحداستاندش

.المستعمرةديونمسألةمعالجة

منربماأوأم462منللحاكممساعداعملوقد

-أ652منثبليمولماليةووزيراتلاها،وماأم633

وماساشوسيتس،داكسبوريتأسيسعلىساعد.ام655

المدينةعلىتمثالهيطل.أم632حواليفيإليهاوانتقل

.بليموثوخليج

ضدفتىوهووحاربلانكشاير،فيستاندشولد

كتابهفيلهلونجفلوهنريوصفكانهولندا.فىالأسبان

هنريلونجفلو،:انظر.تمافاخياليامايلزستاندلتقمغازلة

.زورثوفى

مخترعانمحتانليالأخوان.الأصانستافلي،

منتعدوهيستاللي،السيارةببناءقاماومنتجانأمريكيان

بالبخار.تعملالتيالسياراتأشهر

متماثلين.توأمينالاخوانهذانوكان

(أم819-أم84)9ستانليإدجارفرانسيسولد

فيام(049-أم84)9ستانلىأوسكاروفريلان

ستانلىشمركةكوناأم884وفى.مينبولايةكنجفيلد

فرانسيسطورهاتركيبيةصيغةلإنتاجالجافللوح

براءةوسجلا.الجافباللوحالتصويرفىلتستخدم

وفي.أم886عامفىالجافةالألواخلتغطجةآلةاختراع

إيستمانشركةإلىشركتهماببيعقاماام409سنة

.كوداك

تجاربهمايجريانستانليالأخوانكانالأثناءهذهوفي

أولببناءقاماأم798عاموفي.البخاريةالمحركاتعلى

لإنتاجشركةنظماوقد.ستانلىإنتاجمنبخاريةسيارة

فيحقوقهمامعباعاهاولكنهما،السياراتوتسويق

عاموفي.أم998عامفيلوكوموبايلإلىالإنتاج

فىحقوقهماثانيةمرةستانلىالأخواناشترىام109

كاريدج.موتورستانليشركةبتأسيسوقاما،الإنتاج

سباقاتفىالنشاطببذلقاماالشهرةولاكتساب

سياراتهماإحدىسارتام609عاموفي.السيارات

وهكذا،الساعةفىكم(02)6ميلا281لمسافة

كم(.3)2ميل2سرعتهاتتجاوزسيارةأولأصبحت

الدقيقة.فى

انتشاربتزايدالبخاريةالسياراتمبيعاتتراجعتثم

حركتهالسهولةبالنفطتسيرالتيالسياراتشعبية

وتمستانليالأخوانتعاقدام179عاموفيوتشغيلها.

إدأرةتحتكاريدجموتورستانلىشركةتنظيمإعادة

حادثفىفرانسيعه!ماتالتاليةالسنةوفى.جديدة

عامحتىالبخاريةستانليلممياراتإنتاجاستمروقد.سيارة

.ام429

.السيارةأيضا:انظر

إعجابأثاراإنجليزيانولفيئجستونستائلي

إفريقيا.فيبرحلاتهماالغربىالعالم

فيلفينجستونديفيدولد.لفينجستوناكتشافات

علىوحصلجلاسجو،منبالقربأسكتلندافىبلانتاير

والتحقجلاسجو،جامعةمنالطبفيعلميةدرجة

الجنوبية،إفريقياإلىأرسلتهالتيلندنفيالتنصيربجمعية

والقضاء،النصرانيةإلىالإفريقيينتحويلعلىعملوهناك

عبيدا.بوصفهمالأفريقيينالأسرىبيععمليةعلى

واضعاالداخلإلىشماقةرحلاتبعدةلفينجستونقام

للملاحة،الصالحةالأنهارعنوباحثا،للأرضخرائط

الإنجليزيةالتنصيربعثاتتستخدمهاأنيمكنوالتي

فيمانجاميبحيرةإلىوصلأم984عاموفيوالتجار.

بتسوانا.باسمالانيعرف

الزمبيزينهرإلىلفينجستونسافرامء8أعاموفي

أولوأصبح.الحاليتينوزمبابويزامبيابينالحدودعلى

ما853بينفيمامدهشةرحلةخلالإفريقيايعبرأوروبي

زمبيزيعندلفينجستونبدأالرحلةهذهوفى.ام856

المحيطعلىلوانداإلىأنجولاعبروغرباشمالأوتوجه

مصبهحتىالزمبيزينهرتتبعالعودةرحلةوفى.الأطلسي

أثناءوفيأم855عاموفي.موزمبيقألانيسمىفيما

شلالاتيشاهدأوروبيأوللفينجستونأصبحالعودة



قسطنطين،ستانيسلافسكي561

ولفينجستونستانلىبوساطةإفريقيااكتشاف

استكمتحامهليعححستودد!يدواصل

ايىى،ممالعصلحتاإدريقيالوسط

وحدهحتىلمترةأحارهوالقطحت

حيرةمردالقر!ستالليهري

عامودي.أم871عامتمحانيقا

لمتالعةستاطيحرحأم874

رحلتهلدأوقدالكولعو.!رمحرى

سالكودعوالآلىيعرص!يما

اصهرامص!إشووصلارربمكلراطيةا

.أم877عامالأطلسىالمحيطعلى

لأولىالعينجستونحملةكاورء

مأ1481-856

الئاليةلميلحسئولىحملةء"سو

مأ1858-863

التالتةلالينحستو!حملة-ووء

مأ739/-8661

!علللحثسنالليحملة*-ء*

أم871لفبسستولى

الولعولهرليستانليحملة-

مأ8741-877

68فملالاتالليللهر

لأ!متولم!ا!حط--ص-!ل!لما!3--!!-حم!يس!ى

لأ*لملمسشو!ممتااككئورسبحلرة

لأنم187؟ءىفمبرا01!لي

!ل06781اوعي*8م،4781

لومالأ778-.جثير*ضجا*ر،رلجبا

لدالوا*"!!*8بن34ءى-فرئحئرإ2787مويويجا68حرر6

لم!81!في-.ةءو!بدحوشماتلا86681اث!ه6*

!أ1853"ء.الز6فىندمدلو!اص61"ص

لألألأ؟لحاميةلمد!لهرشلاكيلمي!!در

ا*أحمح!،!اممل!مان841اطج!

اووحغفم!ا6دورنهرا11

صق

إليراليتلورت

الرحاءرأساأ!!

الصالحع

ستانلىهنريالسير

لفينجستوندلفيد

الشلالاتهذهعلىأطلقوقد.الزمبيزينهرعلىفكتوريا

بريطانيا.ملكةفكتورياالملكةاسم

لفينجستونقادأم863إلىأم985منالفترةوفي

يرىأوروبيأولوأصبح.الداخليةإفريقياعبرحصبيرةبعثة

صى،ملاويباسمالانيعرففيماوتشيلوانيازابحيرات

عشر.التاسسعالقرنمنالستينياتأواخر

وتعلمتنجانيقابحيرةمنطقةاكتشافلفينجستونبدأ

تجارةوعنالجغرافياوعن،الإفريقيينعاداتمنالكثير

أدتوقد.عاصرهآخرأوروبىأيمنأكثرالعبيد

علىالأوروبيةالدولبينشديدةمنافسةقيامإلىاكتشافاته

إفريقيا.حكم

فيمتانليمورتونهنريولدستانلى.اكتشافات

أمضىرولاندز.جونباسموعرفبويلزدينبغفيويلز

أبحر17بلشنوعندما.لليتامىملجأفيشبابهمعظم

لويزيانافىأورليانزنيوإلىمتجهةسفينةعلىوغلامهو

اسمهقطنتاجرتبناهوهناك،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

الحربفيالصغيرستانلىشارك.ستانليهوبهنري

عاموفيأم(،865-أم861)الأمريكيةالأهلية

منالستينياتأواخروفي.صحفيامخبراأصبحأم865

الغربفيالهنديةالحروببتغطةقامعشرالتاسعالقرن

ولكنإثيوبيا.فىإنجليزيةعسكريةحملةوفي،الأمريكي

.لفينجستونعلىالعثورهيبهااشتهرمهمةأكبركانت

زميلهاهتمامإلىاهتمامهتحوللقائهماوبعد

منالجنوبإلىالنيلنهرمنبععلىبالعثورلفينجستون

خططهستانلىأجل!وريا.بحيرةفيالمعروفالمنبع

الكبير،المكتشفبأخبارمحملابسرعةللوطنللعودة

.أم872عاممنمارسحتىمعهوبقى

ستانليقررأم873عامفيلفينجستونموتوبعد

قادأم874عاموفىإفريقيا.فىصديقهعملمواصلة

هذهوتمكنت.الداخلإلىفرداء3.منبعثةستانلى

ثم.أخرىوبحيراتفكتوريالحيرةاكتشافمنالمجموعة

الغربإلىامتدادهطولعلىالكونغونهرذلكبعدتتبع

المحيطإلىوصل،الأطلسيالمحيطعلىمصبهيوجدحيث

ذلكوفي،كثيرةصعوباتواجهأنبعدأم877عامفي

.هجروهأوماتواقدأصحابهثلثىمنأكثركانالوقت

إفريقيا.اكتشافستانليواصلالتاليةالسنواتفى

كانمنطقةوهي،الحرةال!صنغودولةإنشاءعلىساعدوقد

بلجيكا.ملكليولولدالملكيحكمها

أم98ءعاممنالإنجليزيالبرلمانفيستانليخدم

.الفارسلقبحازأم998سنةوفيأم009إلى

.بحيرةإدوارد،:أيضاانظر

-1)863قسطنطين،ستانيسلافسكي

حاولشهيرروسيوممثللخرجالمسرحىالاس!أم(.389

يدرسونممثليهجعلطريقعن11!ادقالاداءأسلوبابتكار

حقيقيين.أناساكانوالوكماللشخوصالداخليةالحياة

بنظريةالشخصيةحياةيعيشأنالممثلمحاولةوتعرف

فىالكعسييفسيرجيفتشقسطنطينولد.ستانيسلافسكي
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ام898عامفيللفنموسكومسرحوأسسموسكو.

مشهوراواصبحدانشنكو،نيمروفيتشفلاديميربمساعدة

واخرين.وجوركي،تشيكوفلمسرحياتالواقعيةبالعروض

النورسلمسرحيةستانيسلافسكيإخراجأكسبوقد

شمهرةازدادت.لهنجاحأوللتشيكوفأم898عامفي

التيالنظرياتتصفالتيكتاباتهمعلمشانيسلافسكي

وتشمل.مسرحياتهوإخراجممثليهتعليمفياستخدمها

الشخصيةبناء(،ام)369بالإنجليزيةالممثلإعدادأعماله

م(.491)9بالإنجليزية

أمريكي،روائي(.-م291ء)وليم،ستايرون

نأمنالرغمعلىالجنوبيالكاتباسمعادةعليهيطلق

أعمالهلناوتكشف،متنوعةالعلمىخيالهموضوعات

تأثرهعنرواياتهتميزالتيوالعبارةالأسلوبالمتقنةالنثرية

فوكنر.وليمالجنوبيبالكاتب

ومنفرجينيا.بولايةنيوزنيوبورتبمديخةمحتايرونولد

مثل:،عادةالجنوبيونالكتابيتناولهاالتيالموضوعات

والدينيالأسريالاستقرارمثلالتقليديةالقيموفسادانعدام

راقداتمددالأولىستايرونروايهوفي.الإقليميةوالثقافة

سيدةأصبحتكيفلنايعرضأم(519)الظلامفى

مماوالديهابينالعنيفالصراعفيمتورطةفرجينيافيشابة

الكيانلفقداننتيجةوانتحارهاالمنزلمنهروبهاإلىأدى

ستايرونحصل.العائليالنظامانهيارفيالمتمثلالأخلاقي

روايتهعنأم689عامالعلميللخيالبوليتزرجائزةعلى

حاولهذهروايتهوفيام(.)679تيرنرناتاعترافات

الوزيرتيرنر،دفعالذيالسيكولوجيالدافعتخيلستايرون

عامفرجينيافيدمويةبثورةالقيامإلىالأسود،الزنجي

(م1)979صوفياختيارستايرونروايةأما.أم831

منالنجاةلهاكتبتبولنديةامرأةقصةتناولتفإنها

العالميةالحربخل*لالنازيالجماعيالاعتقالمعسكرات

مدينةفيالمقامبهاواستقرام(.459-1)939الثانية

يهوديرجلمعتراجيديةحببعلاقةوارتبطتنيويورك

.جنويشابلسانعلىالروايةوتجريعاطفيا.مضطرب

الأخرىستايرونورواياتمقالاتمجموعةنشروتم

أم(بم)829الهادئالغبارهداكتابفيالخياليةغير

الطويلالزحفمنهاالصغيرةالروايةأيضاكتب

ام(.069)المنزلهذافيالنارأشعلواام(،)539

فرنسيةناقدةأم(.817-)1766ديمدام،ستايل

عملهاأثرعشر.التاسعالقرنمطلعفيشهيرةوروائية

الفرنسي،الأدبفىالرومانسيالمذهبازدهارفيالأدبي

.المقارنبالأدبالانيعرفبمااهتمواالذينأوائلمنوهي

طبقنمنأولياتمنواحدةستايلديمداموتعد

هوالأدبأنأحعستحيث،الأدبفيالتقدمنظرية

الاجتماعي.التغيريعكسأنيجبولذاللمجتمعامتداد

(ام008)الأدبعنمثلالنقديةاعمالهافيأكدتوقد

نسبيايكونأنيجبالحكمأنأم(81)0ألمانياوعن

الألمانيةالثقافةقدمتأ!لانياعنكتابهاوفيمطلقا.وليس

كنموذجأوروباإلىشيلرفريدرتحشمثلالعظاموالمفكرين

كورني(؟م2081)دلفين،يتاهارواأما.يحتذى

موضوعوعالجتاالشخصيةحياتهاعكستافقدأم(،)708

موضوعهما-وأصبح.العامالرأييتجاهلناللائيالنساء

الحركةفيشائعا-والمجتمعالمتميزالشخصبينالصراع

نسية.الروما

نيكرجيرمانلويسآنباسمستايلديمدامولدت

سفير-هولشتاين-ستايلالبارونمنوتزوجت،باريسفي

هذانهايةولكن،أم786عامفي-فرنسافيالسويد

معشهيرةحبقصةلهاوكانت.سعيدةتكنلمالزواج

منتزوجتام181سنةوفي.كونستانتبنيامينالروائي

سافرت.سويسريعسكريضابطوهوروكا،ديألبرت

كماكثيرةأخرىوبلدانوإيطاليا،ألمانيامنكلإلىكثيرا

عارضالذينابليونيدعلىمراتعدةباريسمننفيت

السياسية.معتقداتها

م(.3491-861)2أوريلالسير،ستاين

بأبحاثقامالمولد.رومائآثاروعالمومكتشفمستشرق

وأشار،الغربيةالشماليةالهندوحدودكشميرفيجغرافية

علىنشأتالتىالحضاراتبينالمحتملةالصلةإلىكذلك

كان.وفارسبالوشستانفيوالفراتالسندنهريضفاف

الدراساتفيالفضائيةالاكتشافاتاستعمالروادمن

جيدروسيافيآثاريةرحلة:ستاينكتببينمن.الجغرافية

أم(.049)القديمةالغربيةإيرانطريقفيام(،319)

درزدنفىتعليمهوتلقىبالمجر.بودابعستفيستاينولد

.أم409عامالبريطانيةالجنسيةونالألمانيا،في

وحفاررسامأم(.608-721)4جورجستبز،

كتب.للخيوللرسومهشهرةنالبريطانيتشريحوعالم

نشرالذي،الخيلتشريحلكتابالتوضيحيةالرسوموحفر

علمودرسبإنجلترا.ليفربولفيستبزولد.أم766عام

فييوركبمستشفىبعدفيمابتدريسهقامثمالتشريح

ير.يوركشا

أيرلنداغربيفىمحلىحكمذاتمنطقةسترايان

الحيوانتربيةتعد.نسمة17135سكانهاعدد.الشمالية

مرتبطةصناعاتالمحافظةمدنوفىبها،الرئيسيةالصناعة
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هى،للمحافظةالإداريالمركز،سترابانومدينة.بالزراعة

مقاطعةفىالقاطنينالناسمنلكثيروالعملالسوقمركز

أيرلندا.بجمهوريةدونيجال

تاريخوعالماجغرافيم؟(.42-.م؟ق)63سترايو

والذيجزءا17فيصدرالذيالجغرافيابكتابهأشتهر

هذهوتمثل،آنذاكالمعروفالعالمأجزاءكلفيهوصف

أسحرادولعنالجغرافيةللمعلوماتمصدرأفضلالأجزاء

كتبكما.النصرانىالعصربدايةعندالمتولممطالأبيض

شقامأثر.علىلهيعثرأصمالتاريخفيمطولأكتاباسترابو

وشماليالجنوبيةوأوروباالعربيةالجزيرةشبهإلىبرحلات

إفريقيا.

سيركاتبأم(.329-0188)ليتون،ستراتشي

أعمالهأفضلومن.بريطانىأدبيوناقدومقالاتذاتية

فكتورياوالملكةأم(؟)189مشهورونفكتوريون

صورمجموعةمشهورونفكتوريونوكتابهأم(.129)

عهدخلالإنجلترافيمشهورةلأرئاثمخصياتوصفية

والجنرالأرنولد،توماسالتعليمرجل:همفكتورياالملكة

والممرضة،مانينجكاردينالوهنري،غوردونتشارلز

التيالمتقنةالموجزةالوصفيةالصورتمتازنايتينجيل.فلورنس

،والخيالالحقيقةبينبمزجهاكتابهفيستراتشيضمنها

النفسي.والتحليل

معظموكون.لندنفي!شراتشيليتونجيلزولد

جامعةفىدراستهأثناءعمرهصداقاتوعقد،أفكاره

مكانةواكتسب.أم309إلى9918عاممنكمبردج

المرتابة،شخصيتهبطبيعةلندنفىالأدبيةالحياةأوساطفي

نواةكمبردجمنوأصدقاؤهستراتشىشكل.وبكتاباته

انظر:.بلومزبريبمجموعةبعدفيماعرفتلجماعة

مجموعة.،بلومزبري

الهادئةالتسوقمدينةأ!ون+أبون"سثراتمورد

مسقطلأنهامشهورةلاتتالتيلمجانجلترا،ووريكشاير،في

إنجلترا.فيالمدنأقدممنواحدةوهيشكسبير.وليمرأس

ان!:موقعهالمعرفةالأخضر.أفوننهرواديفيوتقع

القديمةالإنجليزيةالمنازلأنماطتصطف.المتحدةا!لملكة

أفون-أبون-ستراتفوردشوارععلىالرؤوسالمستدقة

-أون-ستراتفوردمقاطعةفيالمدنأكبروهى.الضيقة

.أفون

قدشكسبيريكونأنيحتملالذي،المنزلتحويلتم

للزوار.دائمامفتوحوهو.تذكاريموقعإلىفيه،ولد

منالغربإلىأكم6،بعدعلىشوتيريوفي

يتوقم!.السياحمنالكتيرتجد!إنجلترا،فىأفون-أبون-ستراتفورد

شيكسحير.فيهؤلدالذيالمزللرؤيةالزوارمعظم

السابقفىكان،القشمنبسقفكوخيقومسترأتفورد،

منصحفظتوقدشكسبير.زوجة،هاثاويآنمنزل

عهدعلىكانتاكما،الثانويةوالمدرسة،المهندار

بعدعلى،ويلمكوتعلىأيضاالزوارويمرشكسبير.

بيتلمشاهدةستراتفورد،غربىشمالمتراتكيلوأربعة

وزوجتهشكسبيردفنوقدشكسبير.والدة،أردينماري

هذهصوربعضلرؤية.المقدسالثالوثكنيسةفي

وليم.شكسبير،:انظر،الاماكن

علىلشكسبيرتذكاريبناءأقيمأم987عامفي

،مسرحعلىالبناءيشتول.الكنيسةأعلىالنهرضفة

تتعلقومخطوطاتقيمةكتباتضم،ومكتبة،ومتحف

نأغير،أم269عامالمسر!احترق.وحياتهبشكسبير

المسرحبتصميمقامت.بنائهلإعادةبأموالتبرعواالناس

هذايسمى.أم329عاموافتتح،سكوتإليزابيثالجديد

شكسبيرفرقةتعرضوفيه.الملكيشكسبيرمسرحالمسرح

بينالدائمةالفرقةهذهتجمعشكسبير.مسرحياتالملكية

المسرحومديري،والممثلات،الممثلينألمعمنكثير

الذيشكسبيرمركزافتتحأم469عاموفي.البريطانيين

.الدارسونفيهويجتمع،مقتنياتهيضما

حكمذاتمنطقةأفون-أون+ستراتمورد

يبلغالتىمنطقتهاوتشتملبإنجلتراووريكشايرفيمحلي

وشيستونألسيستر،مدننسمة006301سكانهاعدد

نفسها.أفون-أبون-و!شراتفورد،وساوثاممشور،أون

المركزهيشكسبير،وليمرأسمسقطمشراتفورد،ومدينة
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-أبون-لممتراتفوردالناسآلافيزور.للمنطقةالإداري

هاثاوىبيتأو،الملكيشكسبيرمسرحلمشاهدةأفون

ألسيسترمنكلفىيوجد.الغربيةشوتيريفيالصغير

زراعةهىاعية1الزالأنشطةوأهم.سوقوشيبستوت

ينتجصناعيمركزوساوثام.للتسويقوالخضراوأتالحقول

وتشمل.المزارعوآلات،والطوب،الفولاذيةالسلالم

التخمير.ستراتفوردفيالصناعات

ير.ووريكشا،أفون-بونأ-ستراتفورد:أيضانظرا

و!ط.العريضالواديتعنيأسكتلنديةكلمةسدرات

امتدادبجوأرتقعأوالنهر،يخترقهاالتيالمنبسطةالأرض

بمعنى،سراثالغيليةللكلمةتحريفوالكلمة.مائي

منجزءاالكلمةهذهتصادفماوكثيرا)الوادي(.

كماأسمكتلندا.فىمكانعلىتطلقالتي،المركبةالأسماء

ستراثمور.الاسمفي

الجزءيمثلستراثكلايدإقديم.إقليمسثرالكلايد،

مساحةسدسحوالىويشملأسكتلنداوسطمنالغربي

الإقليموسطفيتقعسكانها.عددنصفونحوأستكلندا

إقليمتكونكلايد.نهرمصبعلىجلاسجومديخة

عامالمحليةأسكتلنداحكومةتنطمأعيدعندماستراثكلايد

أقاليمتشملالمنطقةكانتذلكوقبل.أم759

نبرتونرشاير،ود،وبيوتيرشاير،وأير،أرجيلشا

ستيرلنجشاير.منوجزءاورينفروشاير،ولاناركشاير،

منطقةستراثكلايدإقليميعدلم،ام699عاموبحلول

إنجلترا.فيمحلىحكمذات

الحكمونظامالسكان

فيالانحتىمستعملةالغيليةاللغةمازالت.اللغة

اسشواتوفى.الإقليمغربيشمالفيالنائيةالمناطقبعض

بوصفهاأستكلنداسكانمنالكثيرالغيليةتعلم،الأخيرة

ثانية.لغة

الإقليمفيكثيرةمحليةتقاليدتوجد.المحليةالتقاليد

الميلادية.السنةرأسعيدعرضأهمها

فيشعبيةالأكثرالرياضةهيالقدمكرة.الترويح

سيلتكفريقهماجلاسجوفيفريقينوأهمستراثكلايد،

تتوفركما،الشتويةللرياضةأماكنأيضاوتوجدورينجرز.

الغنائي.والمسرحالموسيقىمثل،محليةترفيهيةنشاطات

.الزوارقركو!وهواةالسياحعندمشهورةالبحيرة5وهد،الأوسطوالإقليمستراثكلايدإقليمب!الحدودعلىتقعلومندبحيرة
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موجزةحقائق

حريوك.،مدرول،الشرقيةكيلبرايد،سزليحلاسجو،:ا!لدنكبرى

2.كم08531:المساحة

نسمة.9228122:السكان

.والأعام،الألالىومنتحات،اللحوم:الزراعة:البتجاتأهم

والمعداتوالحوامسيبوالملابسوالساعاتالكي!يائات:التصنيع

اطائرات،ازمحركاتوالفولاد،والحديدالإلكترونية،رالكهربائية

السمر،وساء،والطساعة،النفطيةللصماعاتومعدات،الموويةوالطاقة

الكحولية.والمشرودات،والتبع،والس!

الححري.الفحم:التعدين

إدارةأ!ستراثكلايدفيكان.المحليةالحكومة

ملنجافى،روبيرسدن،وليوتآرجايل:وهيحكومية

وكيلعست،وكمبرنولد،وكلايدسديل،بانكوكلايد

وكيلبرايد،ودمبارتون،وكننجهام،دونوواديوكامنوك

،وهاملتونجلاسجو،ومدينةوإيستوود،،الشرقية

وكاريك،وكاي!!،ولاودونوكيلمارنوكوإنفركلايد،

ينةمد.ث!طفنوستراورنفرو،،ومذرولومونكلاندز،

سكانهايبلكددحيث،مدينةأكبرهيجلاسجو

أكبروبيوتآرجايلمنطقتاتعدبينما،نسمة075و...

فيالرئيسيةالأعمالكافةوتوجد.مساحةالمناطق

أقساموبعض،الإقليميةوالسلطة،المحاكم:مثلجلاسجو،

والصناعيالماليالمركزأنهاإلىبالإضافة،المدنيةالخدمات

للبلاد.

قتصادلاا

مثلجلاسجو،مدينةفيالصناعةتتركز.الصناعة

،والطائرات،السفنوبناء،والمنسوجاتالتئ!:صناعة

والمشروبات،للجراحةالطبيةوالمعدات،السفنومحركات

الحديدصناعةمذرولمدينةفىوتقوم.الكحولية

أم(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربمنذوالفولاذ.

وكيلبرايدكمبرنولدمناطقفىخفيفةصناعةتطورت

والحواسيب،الساعالت،إنتاخيتماحيثوإيرفاين،الشرقية

الكهربائية،والمعدات،والبلاستيك،الطائراتومحركات

.والورت

الإقليم.اقتصادفىمحدودةأهميةللزراعة.الزراعة

،الألبانمنتجاتالمنخفضةالأرأضىفىالمزارعونوينتج

اللاحمة،والأبقارالأغنامتربىالمرتفعةالمناطقوفي

الزراعةصرفتىبينالساحليةالمناطقسكانويجمع

والصيد.

المرتفعةالمناطقةفيأهميةللسياحة.السياحة

الترفيهية.النشاطاتفيهاتكثرالتيوالسواحل

للإقليم.الإداريالمركزوهىسحوحلامدينةفىيقعالشهيرالأس!ضلمديالمكتشصلفيجستونديفيدتمثال
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جلاسجوفيالرئيسيالميناءأنتقل.والاتصالاتالنقل

ملتقىجلاسجووتعد.وجرينوكبولينجمنطقةإلىغربا

الطرقجميعإنحيثالبلاد،فيوالطرقالحديديةاسحكك

وأير.جلاسجوفيللإذاعةمحطتانوتوجدمنها.تنتشر

السطح

أقاليممنستةستراثكلايديحد.وا!لساحةا!لوقع

إلىالشمالمنمسافةأقصىوتبلغ.الثمانيةأسكتلندا

نحوالغربإنىالشرقومنأكم،06نحوالجنوب

وايزلىملأكبرهاالجزرمنعدداالإقليمويضم.كم46

.وأرانوجودا

إلىستراثكلايدفيالسطحينقسم.السطحمعالم

)الهايلاند(والجنوبيةالشماليةالمرتفعات:هيأقسامثلاثة

المنخفضة.الوسطىالمناطقفيانكساريأخدودوبينها

التيوقممها،الجميلةبمناظرهاالشماليةالمرتفعاتتتميز

ارتفاعاأقلالجنوبيةوالمرتفعات.أم،000نحوإلىترتفع

المرتفعاتبينالمنخفضةالأراضىوتقع.بالغاباتومغطاة

.أم02منأقلارتفاععلىوالجنوبيةالشمالية

لوخمثل،وعميقةطويلةمداخلالسواحلعلىيوجد

البحرميلتقيالمناطقبعضوفي.لونجولوخ،فاين

الانحدار.شديدةساحليةجروف

نهرهوستراثكلايدأنهارأهم.والبحيراتالأنهار

مس!أكبرويقع.الإقليمفيبكاملهيقعالذيكلايد

حدودبمحاذاةتقعالتيلومندبحيرةفيالعذبةللمياه

الأوسط.الإقليممعالإقليم

ملمأو.51إلىالسنويةالأمطارمعدليصل.المناخ

المرتفعاتفيملم03022-521.و.جلاسجوفي

م6وينايرفيم55جلاسجوفيالحرارةومعدل.الجبلية

يوليو.في

،م08عامالإقليمإلىالرومانوصل.تاريخيةنبذة

وشيد.الإقليمفىبرايتونمملكةوجودعنوكشفوا

وانسحبوا،فورثإلىكلايدمنالممتدأنتونينسورالرومان

.م185عام

عامالمنطقةإلىالنصرانيةكنتيجرنسانتأدخل

مدينةحولهانشأتالتيالكاتدرائيةوأسس،م435

جماعتهكولومباسانتأنشام،553عاموفيجلاسجو.

أيونا.جزيرةفيالمشهورة

الإقليمعلىأسثتلندا،عاصمة،أدنبرهشهرةسادت

ملكةماريهزيمة،المشهورةالأحداثومن.قرونلعدة

.أم568عاملانجسايدمعركةفيأسكتلندا

عامفىالاتحادقراربعدالاقتصاديالنموفترةبدأت

الإنجليزيةلجيوشطردتام،745عاموبعد.ام707

فيأقاممنفمنهم،منازلهممنالمرتفعاتسكانمعظم

ومنذ.الشماليةأمريكاإلىهاجرمنومنهمجلاسجو،

النمو.فيجلاسجوأخذتالوقتذلك

ومنهمسمتراثكلايد،إلىالمشاهيرمنعددينتعسب

أير،منبالقربألوويفيالمولودبيرنزروبرتالشاعر

والمصلحبلانتير،فيالمولودلفينجستونديفيدوالمكتشف

ألمحركمخترعواطوجيمس،أوينروبرتالاجتماعي

ليستر.جوزيفوالجراح،جرينوكفيوالمولودالبخاري

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نهر،كلايدتاريخأسكتلسدا،

جورلمجفلسيراليستر،روبرتبرنز،

ندزمونكلاسجوجلا

ولفيمجستودستانلى

ستراثكلايد،إقديمفيمحدىحكممنطقةسدرالكلفين

وتشمل.نسمة.61683سكانهاعدد.بأسكتلندا

كثيرموطنهىوستراثكلفينوبيشوبريجز.كيركينتيلوش

المحلية،صناعتهاضمنمنجلاسجو،فيالعاملينمن

ستراثكلفينمناطقفىالمزارعونيعملوالنشر.الطاعة

.والحبوبالبطاطسويزرعونالأكنامتربيةفيالريفية

م(.7371-4461)أنطونيو،ستراديفاري

تاريخفيالموسيقيةالالاتصانعيكبارمنواحد

ستراديفاريسلاسمهاللاتينيةالصيغةاستخدم.الموسيقى

فيستراديفاريولدربما.آلاتهعلىتلصقالتىالرقاعفي

.ام671عامالكمانهذاصنعستراديفاري



جسبوراستر261

صانعوهو-أماتىمليكولاهناكودرسبايطاليا،كريمونا

ممارممتهأثناء.لهممساعدالفترةوعمل-مرموقآلات

منها.آلة001.1حواليستراديفاريصنع،لحرفتهالطويلة

.الانحتىباقيةآدة271حوالط

ومهارة،الخشبجودةب!تستراديفاريالاتتجمع

الجمي!.والطلاءوالتناسب،الشكلوجمال،الصنعة

وجماله.الصوتقوةمنيضاهىلامزيجاروائعهوتعطي

غيرهاشأنذلكفيشأنها-ستراديفاريآلاتتعرضت

أطولأعناقلهاركبتفقد.للتعديل-زمانهآلاتمن

وأمشاط،الصوتأحمقوفواصل،للأصابعولوحة،مائلة

مزيداالالاتعلىأضغييراتاهذهأضفتوقدللأوتار.عليا

فاكتسبتالشد.ذلكلمقاومةوالمناعة،الوتريالشدمن

صالاتفىللأداءالمطلولةالصوتجهارةالمعدلةالالات

سنواتفي،ال!جيرةالموسيقيةالفرقومع،الواسعةالموسيقى

الميلاديين.والعشرينعشرالتاسعالقرنين

منهايجعلفرنسافيتجاريمركزسدراسيورج

وتقعمهما.ميناءالراينبنهرواتصالهإيلنهرعلىموقعها

الس!صان)عدد.باريسشرقىكم004لعدعلى

الكبرىمشراسبورجمنطقةسكانعدد،نسمة379.255

القديمة.القوطيةممبانيهااشتهرتستراسبورج

الموادستراسبورجمصانعوتنتج(.نسمة388لأ483

.والمنسوجات،والورق،لفلزاتوا،والجلود،الكيميائية

القرونمبانىمنكثيرفيهاقديمةمدينةستراسبورج

،الشهيرةالكبيرةبساعتهاالقوطيةفالكاتدرائية.الوسطى

فىالكاتدرائياتأجملمنهي،الشهيرةالورديةونافذتها

جامعةوتأسست.ام42إلىقمتهاوترتفع.أوروبا

.ام538عامستراسبورج

منبالقربلموقعهاتجاريةأهميةستراسبورجاكتسبت

للحربضحيةجعلهاذلكلكن،الفرنسيةالألمانيةالحدود

عامحتىحرةألمانيةمدينةكانت.عديدةسشوات

الوطنىالنشيدكتببفرنسا.ألحقتعندماأم،681

.ستراسبورجفيالفرنسيةالثورةأثناء-المارسيليه-الفرنسى

فرنساتنازلتأم087عامالبروسيةالفرنسيةالحربوبعد

أخرىمرةفرنسيةالمدينةوعادتلألمانيا،ستراسبورجعن

الألمانيةالقواتواحتلت.ام!91عامفرسايمعاهدةبعد

ام(.459أ-)939الثانيةالعالميةالحربأثناءستراسبورج

عاممنذالأوروبيللمجلسمقرامشراسبورجوأصبحت

.أم949

واللورين.الألزاس:أيضاانظر

ألمانىعالمأم(.089-091)2فرتز،ستراسمان

ذرةفصل،هاناوتومعاستطاع.الإشعاعيةالكيمياءفى

ذراتبقذفوهانممتراسمانقام.أم389عاماليورانيوم

بأنهعرفاهعنصرافأنتجت،بنيوتروناتاليورانيوم

مأ939عامهذاإنجازهماأهميةعن.كشفباريوم

وأوضح.فريحشآروأوتوميتنرليزالنمساويانالفيزيائيان

اليورانيومذراتفصلتقدالنيوتروناتأنالأخيران

.أخرىوعناصرالباريوموأنتجت

بمدرسةمدرساوعملبألمانيا.بوباردفىلحشراسمانولد

موظفىبهيئةام939عامالتحقهانوفر.فيعليافنية

معهد)الانللكيمياءولهلمقيصربمعهدهانأوتومعمل

(.ماينتس-ببرلينبلانكماكس

مؤلفم(.1791-2881)إيجور،سترافينسكي

الموسيقيينالمؤلفينأكثرمنيعدالمولد،روسىموسيقى

العشرين.القرنفيتأثيرا

عالميا،إعجاباسترافينكسياكتسب.الأولىأعماله

التعبيريالرقصموسيقىفيمقطوعاتثلاثلتأليفهأولا

أم(،19)1بيتروشكاام(،19)0النارطيرهى)الباليه(

باريس،فيكلهاأنتجتأم(.)139الربيعقدسية

سيرجى،للباليهالشهيرالروسيالإداريمعبالتعاون

أعمالمنيعرفماأفضلالباليهاتهذهتظل.دياغيليف



ضجةالربيعقدسيةمقطوعتهأحدثتفقد.سترافينسكي

موسيقىنموذجمنصاحبهالما،مرةلأولعرضتعندما

الثلاثوالباليهات.إبداعيوتناغم،عنيفوإيقاع،ضخم

العرسباليهمثل،الروسيالفولكلورعلىقائمة

الجنديقصةالمسمىالمسرحيوالعملأم(،)239

ام(.)189

كتب)المحدثة(.الجديدةالكلاسيكيةالأعمال

بأسلوبم5191إلى9191عاممنسترافينسكي

ولوناوالأوتار،الموسيقيةاسملالممستخدماجديدتقليدي

لشرافينسكيشكل.وتقليديةواضحةبطريقةالأنغاممن

الماضي.فيالموسيقىنمطعلىأعمالهالفترةهذهأثناء

أفكارعلىبنيتأم(29)0بولسينيلالباليهفموسيقاه

تمثيليةتحكي.برجوليزيجيوفانيالزخرفيالموسيقيالمؤلف

السنانمشطارتقاءالطويلةالموسيقيةسترافينسكى

وليمنقوشمنسملسلةعلىمبنيةقصةوهىام()519

تمثيلياتالأسلوبحيثمنالعملهذايشبهإذ،هوجارث

.موزارتأماديوسفولفغانغ

الرئيسيةالحديثةالتقليديةسترافينسكىأعمالتشمل

ام(،)529والمنقحةام()239للرياحالثمانياللحن

سيمفونيةوأم(،)469حركاتثلاثفىوسيمفونية

ام(.9)48والمنقحةأم(039)المقدسةالترانيم

لزمناعتراضهمنبالرغم.نغمةعشرةالاثنتيأعمال

عادلشوينبيرج،نغمةعشرةالاثنتينظامعلىطويل

الخاصةبطريقتهلتبنيهأخيراسترافينسكي

مأ549إلىام529عاممنسترافينسكياستخدم

وهذا.مؤلفاته!يموسيقياصوتا21منأقلصفوفا

توماسلديلانذكرىمثلمقطوعةلكلملازمالاستخدام

وفي.الموسيقيةوالالات،الصوتفىوذلكأم(59)4

ساكرمكانتيكمأم(،)579عراعالتجريديالباليه

أوليعدأم()589ثرينىالكوراليوعملهام(.)569

فيمنفردةنغمة21لمجرىالمستمرسترأفينسكىاستخدام

مطولة.مقطوعة

فيسترافينسكيفيودوروفيتشإيجورولد.حياته

حنالتاسعةفيوهوالبيانوفيدروساوأخذ(.بطرسبيرج

المؤلفيدعلىالموسيقىوالتوزيعالتأليفوتعلم،عمره

عاممنكورساكوفريمسكينيكولايالروسىالموسيقي

عامروسياسترافينسكيترك.أم809إلى3091

عامفرنساإلىثمسويسراإلىأولأمتنقلا،ام419

صار.أم939عامالمتحدةالولاياتفإلى،ام029

مواطناثم،أم349عامفرنسيامواطناسترأفينسكي

.أم459عامأمريكئا

الكلاسيكية.الموسيقىأيضا:انظر

163ليفى،وسسترا

مريكىأمصور.(م6791-0981)لبو،ندسدرا

.الفنونمنفنابوصفهالضوئىالتصويرتطويرفيساهم

منذلكمكنهوقد.مركزةتفصيليةصوراسترأندأخذ

عنستراندابتعد.لصورهومباشرةبسيطةموضوعاتتقديم

انتشرالذيالمركزيغير،الغامضالضوئيالتصويرأسلوب

عشر.التاسعالقرنمنالأخيرةالسنواتفي

الرسامينتأثيرالضوئيةمشراندصوربعضعلىيبدو

الهندسيةالأشكالعلىيركزونكانواالذينالتكعيبيين

أخذكاثلا،أثرايستحدثولكى.لشخوصهمالأساسية

زوايامنوالزرابىالأوانىمثلالعاديةللأشياءصوراستراند

لالاتتفصيليةصوراأخذوأخيرا.عاديةغيرقريبة

.ولحماحات

متكلفةغيرصورأخذإلىأم19ءعامسترانداتحه

مؤخرازارلم.نيويوركمدينةشوارعفىشاهدهملأناس

والمكسيك.وإيطاليا،وغانا،مصر،شملتكثيرةبلدانا

مصوراام439إلى3391عاممنستراندعمل

.نيويوركفيستراندولدسينمائيا.ومديرا

كوتزوولد،جبالحافةعلىمحليحكممنطقةستراود

01)0038سكانهاعددإنجلترأ.فيجلوسترشمايرجنوبي

كثيروفيها،الجميلةالطبيعيةبالمناظرمليئةوالمنطقة.نسمة

مهما،دورافيهاالختلطةالزراعةتؤدي.الجميلةالقرىمن

وستراود.،ونيلسويرث،دورسليهيفيهاالرئيسيةوالمدن

وشثصمل.الأقمشةبصناعةزمنمنذالمنطقةعرفتوقد

وإنتاج،والإلكترونيات،الخفيفةالهندسةالحديثةالصناعات

البيانو.آل!ت

جلوسترشاير.أيضا:انظر

صانعكانام(.209-)9182ليفي،ستراوس

وهي،وشركاهلمشراوسليفيشركةأسسأمريكيا.ملابس

بالاسمتباعالتىالجينزقماشلملابسمصنعوأكبرأول

البلاد.منكثيرفيليفيزالتجاري

الولاياتإلىوقدمبافاريا،،بتنهيمفيستراوسولد

تجارةفيأخويهبأعمالللالتحاق،أم847فيالمتحدة

عملأافتتحأم853وفي.نيويوركبمدينةالجاهزةالملابس

ليفيبعدفيماوصارفرانسيسكوبسانالجملةتجارةفي

-نيفادامنخياطكتبأم،872فى.وشركاهستراوس

تصنعأنعليهايقترحللمؤسسة-ديفيزكاكوبوهو

أجزائها،وصلةلتثبيتبرشمامبمسامير-بنطلونات-سراويل

فيالشركةبدأت،ام874وفىبديفيز،ستراوسشاستعان

توسعت.برشامبمساميرالجينزقماشمنسراويلإنتاج

أنسجةمن،أخرىملابسصناعةفيتدريجياالمؤسمعة



براربا،نديساسترا641

الملابسمصانعأكبرمنهياليوموالشركة.مختلفة

العالم.فيالجاهزة

وممثلة،مغنية(.-م2491)ياريراسترايسالد،

لقيت.الشعبيةللأغانىالدراميبتقديمهااشتهرتأمريكية

السينمائيةأفلامهاوفى،المسرحعلىكفكاهيةأيضا،إطراء،

وبدأت.نيويوركمدينةفىسترايساندولدتالسواء.على

مسابقةفياثمتركتعندماام،619عامالفنيةحياتها

05فكسبت،الليليةنيويوركنواديأحدفيللمواهب

شارعمسارحفىتظهرأخذتثم.ليليبنادوارتباطادولارا

ام(.)629جملةلكمأحفرهاأنأستطيعفىبرودواي

أم(.)649هزليةفتاةالموسيقىالعرضفينجمةوصارت

هزليةفتاةفيلمفيفكانالسينما،فىالأولظهورهاأما

ممثلةلأحسنالأكاديميةجائزةعلىحصلتأم(.)689

هيللوالموسيقيةالأفلامفىسترايساندشاركت.فيهلأدائها

نجمةميلادام(بم)759هزليةسيدةأم(؟)969دولي

معوتقاسمتأم(.)769

اللأكاديميةجائزةوليمزبول

أغانكاتبةأحسنبوصفها

في،الخضرةدائملأغنتيها

وكانتنجمهة.ميلادفيلم

فيومشاركةلمسينمائيةمديرة

ينتلالموسميقيالفيلم

أفلامومنأم(.)839

كيفالموسيقيةسترايساند

مولعونم(،91)73كنا

شرايساندباربرام!.1!879

معينةبكتيريايهاجمحيويمضادستريتومايسين

التربةفيينموميكروبينئكلنوهو.للأمراضمسببة

أوائلمنواحداكانوالستربتومايسين.المتسلسلةيسمى

سلمانالأمريكييدعلىاكتشافهاتمالتيالحيويةالمضادات

وقد.أم439عامالميكروباتعلمفيالخبير،واكسمان

حوالىعلىاختباراتإجراءبعداكتشافهإلىتوصل

نشاطهالمعرفة،التربةميكروباتمنميكروب000.01

مركباتمنواحدوالستربتومايسين.للحيوياتالمضاد

منكيميائيامتشابهةمجموعةوهيالأمينوجليكوسيدات

ونيوميسين.جينتاميسين،علىتحتويالتيالحيويةالمضادات

مستعملاأصبحالستربتومايسيناكتشافتمأنوبعد

.الأخرىالبكتيريةالالتهاباتمنوكثير،الدرنعلاجفي

حيويةمضاداتإلىالعلماءمبوصلكثيرااستعمالهوقل

وفعالية.أمناأكثر

معينةبكتيريالأنالستربتومايسينرواجتقلصكما

يستعملمافنادرا،اليومأما.ضدهمناعةاكتسبت

يستعملونالاطباءأنغيرالستربتومايسين.

منمختلفةأنواععلاجفيأخرىأمينوجليكوسيدات

الرئة،وذات،الصفاقالتهابذلكفيبما،الخطيرةالعلل

.البولمجرىوالتهاب

علىبالتأثيرالبكتيريايقتلأويضعفوالستربتومايسين

منالزائدةوالجرعات.البروتيناتبهاتكونالتيالعملية

)الدوار(،بالدوامالإصابةتسببقدالستربتومايسين

بأعصابيلحقالذيالضرربسبب،والصممم،والغثيان

.الكلويالفشلأو،الأذن

الحيوية.المضاداتأيضا:انظر

معظم.الغرقمنللوقايةيلبسرداءالئجاةسئرة

رغوةأوكالكابوكخفيفةبمادةتعبأالنجاةسترات

البلزا.خشبأوالفلينأوالزجاجيةالأليافأو،البلاستيك

رؤيتها.تسهلحتىناصعالونهايكونماوكثيرا

السلامةأدواتمنمجموعةإلىالنجاةستراتتنتمى

التىالشخصيةالطفوأدواتتسمىالماءفىتطفوالتي

تشبهالتىالمستديرةوالعوامةالعائمةالوسائدأيضاتشمل

المستديرةوالعواماتالعائمةالوسائدإلقاءويمكن.الكعكة

ليمسكالماء،فييغرقلشخصاليابسةمنأومركبمن

طافيا.ويبقىبها

شحصكلوعلىالماء،لوقطالمحياالشخصتبقيالنجاةسترة

دائما.المجاةستراتإحدىيلبسأدمفتوحامركبايرك!
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-)7917دوإدموندبولالسير،سترزيليكي

فيقمةأعلىتسلق،بولنديوعالممكتشفأم(.873

اسمعليهاوأطلقام084عامالأمشراليةالألبمرتفعات

كوسيياسكو.

واستكشفالمعادنوعلمبالجيولوجيا،شغوفاكان

عثرأم983عاموفيوتسمانيا.ويلزنيوساوثفيكثيرا

هارتليمنبالقربالذهبمنصغيرةكمياتعلى

باتهيرلستمنطقةبأنوقالويلز.نيوساوثفي،وولنجتون

ذهبام084عاموفيأكبر.بكمياتذهبعلىتحتوي

عبروملبورن،الغربيالميناءإلىكومسيياسكوجبلمن

للتخلياضطربحيثالوعورةمنالويقكانجيبسلاند.

فيسترزيليكيولد.الأرضيةالعيناتمنوكثيرخيولهعن

وارسو،فىتعليمهوتلقى-ببولندابوزنانالانيسمىما

غير،أم983كامبأسترالياونزل.البروسيالجيشودخل

.أم843عامبريطانيافياستقرأنه

الجنوبإلىسترهبجزيرةتقعصناعيةمنطقةووه

لمماحلمنوبالقرب،صالحالنبيهجزيرةمنالشرقي

عافاخمسينمنذمشرهكانتوقد.الشرقيالبحرين

الطبيعيةالعيونعبىوتعتمد،البحرينجزيرةعنمنفصلة

معيشتهم.فيالسكانعليهايعتمدالتيوالمزارع

بانشاءبابكوشركةقامتأم329عامالنفطوباكتشاف

بساحلليربطها،الغربيسترهجزيرةساحلمنجسر

يضمصناعيا،مجمعامشرهوأصبحت،الشرقيالبحرين

لشركةالتابعةالخزاناتحقل:أهمهاالمنشاتمنالكثير

ومعملالكهرباءلتوليدالجديدةوالمحطةالبحريننفط

سنويا.طنملايين8منأكثرطاقتهتبلغالنفطلتكرير

عنيصلهاالذيالسعوديالنفطعلىتكريرهفيويعتمد

الكمياتبعضكذلك،العربيالخليجمياهأنبوبطريق

.سومطرةجزيرةمنخاصةالأقصىالشرقمنالقادمة

البترولطريقهعنيصدر،للنفطمهماميناءسترهوتعتبر

ومكررا.خاما

لبحرين.ا:أيضانظرا

فلكعالمأم(.663-)7918أوتو،سترو!

عموماويعرف.النجومدراسةفيكثيراساهمأمريكي

أبحاثبإجراءستروفقام.النجومأطياففيبأبحاثه

لاالنجوممنزاجأزوهيالمطيالمحية،الثنائياتعلىقيمة

ستروفحددضوئها.أطيافبتحليلإلاتعرفهايمكن

الدوريالتحولبدرالحمة،النجومهذهمثلوكتلأحجام

والتيحمراءإلىزرقا!أمواجأطوالمنالطيفيةلخطوطها

الثنائية.النجمةانظر:زرقاء.إلىثانيةترجع

بأوكرانيا.الانيعرففيماخاركوففىستروفولد

عامشيكاغوجامعةمنالدكتوراهدرجةعلىوحصل

عينثمأم،279عامأمريكيامواطناوأصبح،أم239

وساعدام،329عامشيكاغوبجامعةيركزلمرصدمديرا

عامتكساسبجامعةماكدونالد،مرصدتأسيسفي

الفلكيللمرصدمديرأولسشروفوعمل.أم939

إلى9591عاممنالمتحدةللولاياتالقومىالراديوي

.ام639

شرقيشممالتيرانابحرفىجزيرةسثروميولي

ويبلغ2،كما2حواليالجزيرةتغطي.صقليةساحل

يرتفعالذيببركانهاتشتهر.نسمة386سكانهاعدد

فىالنشاطالدائمةالقليلةالبراكينأحدوهوم،429إلى

الحمملأننادرا،إلامدمرةانفجاراتتحدثولا.أوروبا

إلىيؤديداخلياضغطاتحدثولاعائقدونتتدفق

عنيفة.انفجارات

يوجددين،فضيوفلزكيميائيعنصرالسثروشيوم

الذريالعددبنفس)ذراتالنظائرمنعددشكلفي

مشعنظير09والسترونتيوم(.مختلفةذريةبأوزأنولكن

التفجيراتبعضمنالمتساقطالغبارفييوجدخطر

تنئالدمالتىالأنعسجةالنطرهذانشاطويدمر.النووية

.والحيواناتالبشر،لدى

السلستيتمعادنفيالسترونتيومويوجد

والنيتروجينالأكسجينمعفوراوشحدوالسترونتينيت

3(عللاأ)3120السترونتيومنيتريتويحترق.والهيدروجين

والمفرقعاتالمضيئةالإشاراتفيويستخدم،قرمزيبلهب

وعدده33للسترونتيومالكيميائىوالرمز.الاستعراضية

درجةعندوينصهر؟26،87الذريووزنه38،الذري

أديراكتشفهوقد.م1384درجةعندويغليم976

ملاأ097عامأيرلندامنكراوفورد

.البوابابنانظر:.الستريابن

أمريكيةممثلة(.-م491)9ميريل،ستريب

حازت.متنوعةلشخصياتالحساسبعرضهاعرفت

فيمشاركلأحسنأم979لعامالأكاديميةجائزةستريب

فىممثلةلأحسنام829وجائزةكرامر،فمدكرامرفيلم

إيمىبجائزةستريبفازتأم789وفي.صوفياختيار

التلفازية.الدرامافىلعرضها

بولاية،سميتفىستريبلويسماريولدت

وفى،بنيويوركفاساركليةفيالتمثيلدرست.نيوجيرسي

لهاشهدوقد.كونيكتيكتبولايةللدراماسلمدرسة
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بدأتأنمنذبمقدرتها

فىالمسرحعلىالظهور

ى2:ء.أم759نيويوركمدينة

!!--؟جصليافيلمفيظهرت

-خى-سءر---أولوحققتم(،1)779

؟-!-صيادفىلهاكبيرنجاح

منأم(.)789الايل

----!مانهاتنالأخرىأفلامها

ستريبميريلتينانجوإغواءأم(بم)979

الملازمامرأةأم(؟)979

جداكثيرأم(،)839سيكوودأم(بم819)الفرنسى

الحديدعشبام(،)859إفريقياخارجأم(بم)859

أم(.)889الظلامفىصرخةأم(؟)879

بعضبذورمنيؤخذ،وساممرعقاراثلكئين

يأتىوإندونيسيا.الهند،فيتوجدالتيءالقىأشجار

كبيرةوجرعة.اللونعديمةبلوراتشكلفىالستريكنين

إلىتؤدي،خطرةتسممحالةتسببالستريكنينمن

عندماالناسيتسممأنيم!ش.الحياةتهدداختلاجات

والأعراض.أصستريكإتاعلىتحتويممنوعةأدويةيتناولون

(الحادة)الرعشةالنفضانهيالتسمملذلكالمعتادة

فىمفاجئخلفي)انحناءالظهريالبلوالتشنجوصعوبة

(.الجسم

يتناوللمنالفورعلىالطبيباستدعاءويجب

،الإمكانبقدرهادئا،المصابيبقىأنويتعينالستريكنين.

للستريكنينالكيميائيةأ!هميغةوا.الاختلاجاتإثارةلتجنب

ح.2221+لا202هي

تبكا.(م2191-9481)وجستأ،بيرجيندستر

أثرت.الحديثالمسرحيتاربالأدبفيالروادمنسويدي

القوية،وتعبيراته،الدراميالتشكيلفيستريندبيرجتجارب

فيوالتعبيريةالواقعيةالنزعتينتطورعلى،الذكيةولغته

وقصصارواياتأيضا!شريندبيرجكتب.المسرحىالأدب

الذاتية.السيرةفيوأعمالآوشعراومقالاتقصيرة

وبعد.ستوكهلمفيمشريندبيرجأوجعستجوهانولد

فيها.مستقلاصحفياكاتباصار،الجامعىالتدريبمنفترة

إعدادمنوانتهى،أم087عامتمثيليةرواياتكتابةبدأثم

أم(.)872عامأولوفالسيداسمها،تاريخيةرواية

عنروايةوهوأم()987الحمراءالغردظكتابهواشعتهر

معتوكهلم.فيالمنظمةالجريمة

الواقعيةبمسرحيتهالتمثيلياتكتابةإلى!شريمدبيرجعاد

تحطيمكيفيةعنالتمثيليةهذهوتتحدثأم(.)887الأب

لابنتهما.أبأنهفيالتشكيكإلىبدفعهزوجهازوجة

فىواقعيةتمثيليةام(،)888جوليالآنسةومسرحيته

الفكتوريالعصرمنامرأةماساةتصفالاجتماعيالنقد

الاجتماعية.بطبقتهامقارنةالدنياالطبقةمنرجلاتحب

والألبمالبغضأم(،)888الدائنونمسرحيتهوتصف!

كلأنفسهمفيأشخاصثلاثةيحملهماأنيمكناللذين

ال!خرين.تجاه

إلىروايةمثلجديد،بأسلوبالروايةكتابةفيشرع

الثالثوالجزءأم()898الثافطوالجزءالأولالجزءدمشق

التيالروياتمنكبيراعدداآلفوقدام(.09)4

المسرحي.الأدبتطورفيفعالبش!سلساهمت

المنطقةأنهارأكبرمن!متليجنهر!.ستليج،

أكبرأنهكما،الباكستانفىالبنجابلمقاطعةالشرقية

.الباكستانفىالرئيسيالنهروهوالسند.نهرفروع

فوقكم5ارتفاععلىالتيبتهضبةمنستليجوينبع

ليعبرالهملايا،جبالمخترقاالنهرويتعرجالبحر،سطح

إقليمغربيجنوبيجريثمالهند.غربيشممال

باكستانوسطفيالسندنهرفييصبحيث،البنجاب

المصدروهوأكم،ر037مشليجنهرطولوسينالشرقى

سدويعتبر.البنجابإقليمسهولفيللمياهالرئيسي

م226أرتفاعهويبلغالعالمخزاناتأعلىمنبهاكرا

الهند.فىبهاكرامنبالقربالنهرفوق

فىإنجلترافىسفولكمنطقةيمثىجبلهوستن

،وودبريدجمدينةويقابل،ديبينلنهرالشرقيةالضفة

عاموفي.مقبرة11نحوالموقعهذافيتوجدحيث

هذهإحدىفىأجرسطالتيالحفرياتكشفتأم939

أشياءعلىيحتويكبيرخشبيمركبوجودعنالمقابر

الحجرمنحاملعليهالعثورتممابينومن.قيمة

نقودوحافظة،وحاملهولمسيف،الطقوسفييستخدم

وأسلحة،مزينتانوخوذةودرع،والعقيقبالذهبمزينة

،للشرابتستخدموقرون،وفضيةبرونزيةوأوعيةوعملة

علىالموجودالتاريخويشير.الأخرىالأشياءمنوالعديد

علىالعثوريتمولم.م067-م065عاميإلىالعملة

إحدىمقبرةكانتأنهايعتقدأنهإلا،إنسانرفات

لملكتكونأناحتمالوهناك،الملكيةالشخصيات

هوستنسفينةمقبرةواحتوتأيثلهير،،أنجليانإيمست

تحتبريطانيافياكتشفتالتيالكنوزأغنىعلى

الأنجلوآثارفيعليهاعثرالتيوأهالمكتشفات.الأرض

المتحففيهوممتنبقايا-الآنوتعرض-سكسون

.بلندنالبريطاني
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تحتويسكسوليةأنجلوسفينةوحودعنكشفتهو،ستنحفريات

غطاءالموقعذلكفيوجدماوأجملالعليا(.)الصورةقيماكزعلى

(.السفلى)الصورة.العقيقلحجرومبطنالدهبم!إطارلهمحفظة

للكاتبالمستعارالاسمام(.842-)1783ستلدال

الرئيسيةالشخممياتمنوهو،بيليهنريماريالفرنسي

فيستندالولد.الفرنسيةالنفسيةتارلإلروايةفي

وصار،النابليونيةالحروبفىوشماركبفرنسا،جرينوبل

بطلسوريلجوليانكان.الأعظمبطلهالأولنابليون

يعيشأم(083)والأسودالأحمرالممتازةستندالرواية

روايةتبدأ.نابليونكانكما،عظيمطموحولهعمليةحياة

(ام)983بارطبراءةمنزلالاخرىالعطمةستندال

المؤامراتعنوتحكيواترلو،معركةفىنابليونبهزيمة

إيطاليا.فيالسياسية

فيالسعادةعنبالبحتأساسامهتماستندالكان

الجسميةبالطاقةتحقيقهايمكنالسعادةأنواعتقد،كتاباته

فيوالرومانسيةللواقعيةآثاروجودويمكن.والتصميم

سبيلفيرواياتهممتأخرىجوانبيهملماوعادة،أعماله

.المتغيرةالدقيقةالعاطفيةشخصياتهأحوالتحليل

لىصئيةتراجمرواياتثلاثموتهعندستندالترك

ليوين.لوسيان؟لاميالبرولارد،هنريحياة:هيتكتمل

باريس.فيستندالتوفي

كاتبةأم(.698-181)1بيتشرهارييتستو،

كوخللرقالمناوئةبروايتهاخاصةاسمهايقترنأمريكية

فيعطمانجاحالقيتالتيام(،852-1851)تومالعم

منعددمنهاواشتهروخارجها،المتحدةالولايات

توبسي،و،الصغيرةوإيفا،تومالعممثلشخصياتها،

.ليجريوسيمون

وجدانيةأحداثعلىتومالعمكوخروايةتنطوي

!ف؟الإثارةعلىتعتمدتمثيليةكونهامنأكثرلكنها،مثيرة

بفكاهةوالأحداثوالمشاهدالشخصياتإبرازتعيد

خصوصا،المتحدةالولاياتفيالرقمسألةوتحللوواقعية

قانونسريانأيام،والجنوبإنجلاندونيوالأوسطالغربفي

خدمةإلىبعودتهميقضيكانالذي،الهاربينالارقاء

،والجنوبالشمالبينالخلاففىالكتابزاد.ملاكهم

أم(،-1861865)الأمريكيةالأهليةالحربإلىأدىكا

.الجنوبفيممقوتاستواسمفأصبح

منلكلمهمةكتبوهىلستوأخرىأعمالتوجد

أواخرفيإنجلاند،نيوتتناولف!.أمريكاماضيفهميريد

.الميلاديعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرن

جزيرةلؤلؤةأم(،)985الوزيرتوسلالكتبهذهتشمل

وكلهاام()986القديمةالمدينةأهلام(،)862أور

ا!لدفأةقربالقديمةدوصنساممديخةوقصص.روايات

الكتبهذهتستعرض.قصصمجموعةوهيأم()872

الوجوهوتجلو.الجديدةإنجلاندنيوفيالعاديةالقرويةالحياة

)البيوريتانز(.التطهيريينحركةفيوالسلبيةالإيجابية

العظيمالمستنقعقصةدريد،اسمهاأخرىروايةودستو

.الجنوبفيالرقتتناولأم()856ا!لوح!ق

لمعاصريهاصدمةالاكثر،الأخيرةكتبهامنكان

عنالكتابحكىام(.)087بريئةبايرونليديكتابها

لوردالمشهورالشاعرزوجهاعنبايرونالسيدةانفصال

عامبايرونالليديمعحديثإلىستوسرداستند.بايرون

.أم856

كان.بكونكتيكتليتشفيلدفىستوولدتحياتها.

تعليمهاستوتلقتبروتستانتيا.كاهئابيتشرليمانوالدها

وعاشت.النسائيهارتفوردوبمعهدليتشفيلدفيبالأكاديمية

حيث،ام085إلى1832عاممنأوهايو،-سنسناتيفي

مأ836عاموفي.اللاهوتيلينلمعهدرئيساوالدهاكان

سنواتهاإليهاوأوحتلين.كليةعضوستو،كالفينتزوجت

قصتهافيوحوادثهاشخصياتها،منبكثيرسنسناتيفي



هدةمعا،كتورسدوا861

نشروبسبب.بمينبرنسويكفىكتبتهاالتيتومالعمكوخ

زارتوعندما،شهرةصاحبةفجأةستوأصبحت،الكتاب

.الرقإلغاءمؤيدولهارحبإنجلترا

.الأولأحمد:انف!إ.معاهدة،ستواتورك

وجالويدمفريزمنطقةفيمحلىحكمإقليمسثوارشي

عدديبلغ.!يركودبرايتمنطقةمنيداربأسكتلندا،

يباشرهاالتيالرئيسيةالأعمال.نسمة.00623سمكانها

رعىنجدبينماوالزراعةالغاباتفيالعملهيالسكان

الألبانإنتاجمزارعنجدكما،المستنقعاتأراضيفىالأغنام

منتجاتوتشمل.العلفأيضاالمزارعونويزرع.الوديانفي

الواقية.والملابصرواختبريدالحديديةالتدفئةأدواتدالبيتز

نىبريم!اروائى(.-ام)379ئومستوبارد،

الفلسفية،الأفكاربينالخياليبمزجهاأعمالهتميزتكبير،

المنطلق.هىأغ!طاوالأسلوب،الذكىوالحوار

موتروايتهبفضلمرةلأولشهرةستوباردنال

هذهفياستخدمأم(.)679وغيلدنستيرنروزينكرانتز

هاملت،شكسبير،روايةمنثانويتينشخصيتينالرواية

وفي.الإنسانحياةفىيراهكانأسذياالفراغغورلسبر

البهلوانيةالألاعيببينستوباردخلطأم(،)729الوثابة

ترافيستيزروايتهوتستخدم.أغلسفةواوالاغتيال

عنللإجابةشهيرةوسياسيةأدبيةشسخصياتأم(،)749

ناجحولدكلروايتهوتحتوي.والفلسفةالفنفيأسئلة

تعزفموسعيقيةفرقةعلىأم()77!الرعايةيستحق

السوفييتعنالمنشقينالروايةوتتناولاوركستراسيمفونية

واقعيةروايةفهيأم()78!والنهار،الليلأما)سابقا(.

هوبجودوفي.الحديثالعالمفيالصحافةدورتناقش

فىالكمون!يةالتجسسبينمشوبارديمزجأم()889

هاوندالحقيقيالمفتشفصهاالأخرىرواياتهأماالفيزياء.

القذرلينينأم(بم)079ماجريتبعدأم(،)689

أم(.)829الحقيقيالشيءأم(؟)769

انتقلثمتشيكيا،جمهوريةفيزلينفيستوباردولد

رواياتيكتببدأحيثام469عامإنجلتراإلىسرتهمبن

والتلفاز.الإذاعة

بصناعةاشعتهرت،أمريكيةلعائلةاسمسثودليكر

وهى-العائلةشركةاندمجت.الأخرىوالمركباتالعربات

عامالمتحدةباكاردمعياراتمعستودبيكرمؤسسمة

عامصئالسياراتعنالشركةوتوقفت.أم549

السياراتعيارق!صنعفيواستمرتأم669

.أخرىومنتجات

معافتتحم(.1091-)1831ستودبيكر.كليمنت

بولايةبينرساوثفىوالعرباتللحدادةورشسةهنريأخيه

ستودبيكر،الأخوينشركةأنشئتثم.ام852عامإنديانا

لها.رئيسأولكليمنتفكانأم،868عامالصناعية

وباعتالبلاد،فىللعرباتمصنعأكبرالشركةوصارت

فيستودبيكركليمنتولد.العالمأرجاءكلفيمنتجاتها

ببنسلفانيا.باينتاون

أخام(.179ا-)833ستودبيكر.موهليرجون

،ام853عامكاليفورنياإلىانتقلستودبيكر،أعليمنت

هناكيصنعفكان،الذهبعلىأضهافتافترةأثناء

لديهتحمعوعندما.التعدينفىأطعاملينيدويةعربات

أخيهنصيبواشترىبيند،ساوثإلىعادوفير،أ!ما

ستودبيكرجونفصارستودبي!ص.لثمركةفيهنري

عامالشركةأنتجتكليمنتموتبعد.للشركةرئيسا

عاموفيبالكهرباء.تعملالتيمركباتهاأولىأم209

وبحلول.بالنفطتعملسياراتصنعفيبدأتأم409

تنئستودبيكرجونشركةكانتأم029عام

فىستودبيكرجونولد.فقطوشاحنات،سيارات

ببنسلفانيا.جتسبيرج

)الاقتصاد(.الغربيةميدلاندزددلي؟انظر:سثوريردج.

.(الوطية)الح!صمةالنرويج:نظرا0وورتع

وميناء،وهاريسلويسجزيردمدنكبرىسدوردووي

جزرفيالجزيرةتقعلأسكتلندا.الغربيالساحلعلىمهم

الغربيةللجزرالإداريةالمنطقةتمثلالتي،الخارجيةالهبريدز

ذات،صغيرةأسكتلنديةبلدةوستورنووي.الصغيرة

16وتبعد،الشرقيالجزيرةساحلعلى،محليةحكومة

القائمةالصناعاتتشملد!سكتلندا.الرئيسيالبرمنكم

هاريسنسيجوتصدير،الصوفيوالنسيج،الغزلالمدينةفي

.الصوفمن

فيبرزبيننهرعلىيقعمشوريجسر.!جسرسدوري،

مدينةوداخلالشماليةالضواحيبينويربطأستراليا،

مأ049عامالجسرأفتتح.الجنوبيةوالضواحى،برزبين

عليهأطلق.ام479عامحتىرسومنطرعليهالعبوروظل

ذلكفيالحكومةممثلوهو-ستوريدي.جىاسم

ستوريلجسرالفولاذيالأساسيالهيكليتكون.الوقت

ممروللجسر.الثلاثالحلقاتذيكابوليجسرمن

الكليالجسرطولويبلغ.م028امتدادعلىمركزي

لمستوىمنسوبأعلىفوقم503.إلىويرتفع.أملألما37
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إنجلترا،وسطغربىفيمدينةترت-أون-ستوك

سكانهاعددبريطانيا+فيالخزفصناعةومركز

علىوتقع.محليحكممنطقةوهي.نسمة0.08442

جنوبيكم56حواليبعدعلىستافوردشايرفيترنتنهر

مانشسشر.

إلىالتجاريةالخزفصناعةوجوودجوسياهأدخل

الرجالبينمن.الميلاديعشرالثامنالقرنفيستوك

تيلروليم:ستوكفيالخزفبصناعةارتبطواالذينالاخرين

المدينةوقصة!مبود.وجو!ياه،مينتونوثوماسكوبلاند،

الخمسالمدنعنبنيتأرنولدروأياتفينيبالخيالية

بينوميرسيترنتنهريقناةوتصل.ستوكمنمستوحاة

.وليفربولومانشسترستوك

ستافوردشاير.بمالخزف،الصيني:أيضاأنظر

فيألمحلىللحكمومركزصناعيةمدينةوو!رت

008.276سكانهاعددبإنجلترا.،الكبرىمانمثسشرمنطقة

نهرايلتقيحيث،ميرسينهرعلىستوكبورتتقع.نسمة

مانشستر.جنوبيكمأ.بعدعلىنقطةعند،وجويتالتيم

الإلكترونياتالمتعدشةمستوكبورتصناعاتتشمل

والطاعة.،واللدائن،والأطعمة،الهندمميةوالصناعات

.الكبرىمان!ثسشر:أيضاانظر

المحليةللحكومةومركزمدينةثيز-اون-سدوكتون

نسمة.017)002سكانهاعدديانجلترا.كليفلاند،فى

ستوكتونسكانمنكثيرويعملالتيز.نصعلىالمديخةتقع

الحديدوصناعاتوالهندسية،الكيميائيةالصناعاتفي

عاممنذالطلقالهواءفيسوقلستوكتونكان.والصلب

الأثاثاتمصممرأسمسقطهىوستوكتون.ام031

.شيراتونثوماس

ستيفينسونجورجقاطرةحركتام،825عاموفي

لينجتونودارستوكتونخطعلىقطارأول1()رقم

الشهير.الحديدي

كليفلاند.:أيضانظرا

عدديبلغمدنها.وأكبرالسويدعاصمةستوعهلم

ستوكهلمسكاذعددويبلغ.نسمة459.296سكانها

التجاريةالحياةقلبوهي.نسمة056.377.1الكبرى

والاتصالاتللتجارةرئيسىومركزالسويد،فيوالثقافية

بحيرةبين،الشرقيالسويدساحلعلىالمدينةتقع.العالمية

البلطيق.وبحرمالارين

05بينهايربطجزيرة41علىالمدينةبنيت.المدينة

جبالبينالرائعالطبيعيوالموقع،الدقيقوالتخططجسرا.

مدناجملمنواحدةستوكهلممنجعلاالأشجاركثيفة

تارفي!يعود.المدينةأ-اءأقدممن،الصورةمقدمةرايدارهولمن،جزيرةتعتبرحسرا.خمسونيربطههاجزيرة41منتتكونستوكهلم

السويد.ملوكمنالعديدمقابروتضمعشر،الثالثالقرنأواخرإلىرايدارهولم
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والماء،الأرضبينالتباينذلكسعحرهامنيزيدومماالعالما.

الحديث.والمعمارأسقديماالمعماروبين

يقوم(.القديمة)المدينةمشانجاملاهومشوكهلمقلب

الدي،الفخمالملكيالقصرالمدينةمنالقديمالجزءهذافي

مبنىويقع.الميلاديعشرالثامنالقرنإلىتاريخهيرجع

الجزر.إحدىفيالملايالقصرقربالسويديالبرلمان

القديمة.المدينةشماليالحديثوالسوقالأعمالحيويقع

واسععة،بمبانشققفيستوكهلمسكانأغلبيسكن

مخططة.ضواحيفىأكثرها

أجهأطباستوكهلموفرقةستو!!لما،جامعةمقروستوكهلم

أيضاوفيها.السويديوالمسرحوالأولرا،والم!شتبة،الملحية

حديقةوهي-س!شانسينتضمر.ومتاحفللفنونصالات

مكشوفا.ومتحفاللحيواناتوحديقة،للتسليةمتنزها-عامة

البحرفي،الأحجامبمختلفالجزر،آلافتشكل

الأكواخمنكثيرالجزرهذهوفيأرخبيلا.مشوكهلمشرقي

للترويحالسنةطوالالناسيزورهاالتيالصغيرةوالقرى

.لامشجماموا

يعمل.التجاريالسويدمركزستوكهلم.الاقتصاد

الحكومةوتستحدم،الخدماتفيالمدينةعمالمعظم

التجارةوتستوعب.ثلثهممنأكثرالمحليةأوالمركزية

وتشمل.ستوكهلمسكانمنكثيراأيضا،،والصناعة

والصناعاتوالنشرالطباعة:الرئيسيةالمدينةصناعات

ومنتجاتالمعدنيةوالمنتجاتوالالياتوالملابسالكيميائية

للحركةومركز،رئيسيسويديميناءوستوكهلم.المطاط

وتربطالبلاد.فيالحديديةوالسككوالطرق،الجوية

.الأنفاقلقطاروشبكةحافلاتوضواحيهاالمدينة

النصففيستوكهلمتأسعستربما.تاريخيةنبذة

زعيميدعلى،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالثاني

المنطقةفيقلعةبيرجيربنى.جارلبيرجيريسمىسويدي

مركزابوصفهاالمدينةفنمت.ستانجاملاالانهيالتي

.أم523عامالسويدعاصمةصارتثمتحاريا.

وكسائر.وانتعشتستوكهلماتوسعتالزمنمرورمع

الحضرية،والمش!صلاتكالازدحاممشاكلواجهت،المدن

علىمعاعدها،بح!صمةالمدينةتخطيطعلىالحرصأنأ،1

زيادةالسكانعددزادمثلا،مشاكلها.منكثيرمعالجة

وأثناء.أم!45عامالثانيةالعالميةالحربنهايةبعدكبيرة

بنيتالميلاديالعشرينالقرنمنوالستيخياتالخمسينيات

.أم409عاممنذالمدينةاشترتهاأراضعلىممكنيةأحياء

منبأكملهاأجزاءبناءأعيد،العشرينالقرنمنتصفوبعد

جديدةمبانولتحل،جديدةمساكنلتوفير،ممتوكهلم

المتداعية.المبانيمح!!

السويد.:أيضاانظر

البريطانيةللعاصمةالجنوبيةالحدودفيتقعمنطقةسدو!

نسمة.(006164سكانهاعدديبلغسري.شماليلندن

بيدينجتونهمامنطقتينمنتتكونالسابقفيكانت

الحضرية.كارشالتونومنطقةوشيمامشونثموولنجتون

وبها،لندنفيسكانهامعظمايعملسكسيةمنطقةوستون

ستونمكتبةتعتبركما،المهمةالتاريخيةالمناطقمنالعديد

بريطانيا.فيالحدشةالمكتباتأهممنالعامة

م(.7891-2091)دوريلإدوارد،ستون

للخرسانة.الزخرفيباستخدامهعرفأمريكيمعماري

منشبكةفىتمامامحصورةمشونمبانيأشهرت!صنت!صاد

مبانيهمنكثيراستخدم.الشمسمنلوقايتهاالخرسانة

خارجالأكاديميينولعملائه،والحكومة،التجارةلأغراض

.المتحدةالولايات

تصميماتهتدل.أركنساسفاييتفيل،فيستونولد

جروبيوسوالترالألمانيبالمعماريتأثرهعلىالباكرة

امشخداموكثرةالملساء،ومظاهرها،الهندسيةبأش!طلها

الفنمتحفمثلمنشآتفيالتأثرهذايبدو.الزجاج

هاوسومانديل،نيويوركمدينةفيأم()939الحديث

فيستونشرع.لنيويورككيسكوماونتفىأم()359

العشرينالقرنمنالخمسينياتخلالمبانيهأشهرتصميم

(ام)589الأمريكيةالسفارةالمبانيهذهتشمل.الميلادي

هارتفوردهنتنجتونومتح!-بالهند-نيودلهيفي

للأشغالكنيديومركز،المدينةنيويوركفيأم(69)4

أويلستانداردوبناية،واشنطنفيأم(719)الفنية

شيكاغو.فيام()739

فيبويلتشاير،سالزبريسهلفيقديمأثرستودهيدج

خشنةحجارةمنمجموعةوهوإنجلترا.غربيجنوب

سكانأنالاثارعلماءيعتقددوائر.فيوضعتالتقطع

للتجيمساحةواستخدموهمشونهينجبنواالقدماءإنجلترا

كثيربينشهرةالأكثرهوومشونهينجدينيا.ومركزاالقبلي

البريطانية.الجزرفيوجدتالتيالمراكزهذهمثلمن

بريطاني-آثارعالم-أتكينسون.سي.جي.آربدأ

القرنخمسينياتفيستونهينجعندبحفرياتالقيام

بنىقدالأثرأنعنالحفرياتكشفت.الميلاديالعشرين

0051إلى0028عاممنذ،رئيسيةمراحلثلاثعلى

ذاتالأثر،فىالشهيرةالحلقةكانتوربماالميلاد.قبل

017و.0018عاميبينبنيتالتي،الكبيرةالأحجار

العامحوالىإلىالدينيةللاحتفالاتتستخدمالميلاد،قبل

البريطانيين،الرومانغزاالوقتذلكففي.الميلادي43

الدينية.كارساتهممنكثيراوأبطلوا
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نقلهاأوتدريجيا،الأحجارتساقطتالسنينممرور

استنتجوا،لعلماءبعضأنغيروسدود.جسورلبناءالناس

الأثركانكيف،قائمةزالتماالتيالأحجارمواقعمن

.تشييدهتمحينما

وتقوم.م89بقطرالطينمنجداربالأثريحيطكان

الرمليالحجرمنكتلةثلاثونم03حواليقطرهادائرةفى

فوقأمتارأربعةإلىواحدةكلترتفع،اللونرمادي

دائرةتعلوهامترئا،طنا25المقوسطفيوتزن،الأرض

تحتويأخرىدائرةداخلهافيمنهاأصغركتلبعدةمتصلة

حوالطمنهاواحدكليزن،اللونأزرقحجرا،06على

شكلفيحجرينالدائرةهذهوضمت.متريطن.53

الشمالنحومنفتحينالاخر،داخلواحدا،الحصانحذوة

إلى-تريلثونزعلبهايطلقالتي-الكتلهذهترتفع.الشرقي

بالقربكانمتريا.طنا36إلى27منوتزن،م5.6علو

منمسطحةثتلةالداخليةالحصانحذوةقوسوسطمن

ذلككانوربماتقريبا،أمتارخمسةطولها،الرمليالحجر

بعدوعلىعموديا.ينتصبالأصلفيكانوربمامذبحا

بارتفاعحجرأقيم،ستونهينجوسطمنالشرقإلىم73

استخدموربما،الأولىالبناءمرحلةأثناءنصبأمتارخمسة

منتصفمنيومذاتالمشرقةللشمسالدينيةالطقوسفي

يونيو.21حوالي،الصيف

وألكسندرنيومان.أي.سيالبريطانيونالعلماءأوضح

ربمامشونهينجوتصميمالحجارةأنهوكينزوجيرالد،ثوم

وربما.الكبيرةالأحداثتقعمتىلمعرفةتستخدمكانت

بشروقمرتبطةأ!ديهموالقبليةالدينيةالطقوسكانت

عندالقمروطلوع،الصيفىالانقلابعندالشمسومغيب

نأالباحثونويقدراسحواء.علىوالشتاءالصيفانقلابي

عمل،ساعةمليون03حوالىاستغرقستونهينجتشييد

لتكملته.السنينومئات

ترميمفيالبريطانيةالحكومةبدأتأم229عامفي

مواضعهاإلىالمبعثرةالأحجاربعضوأعيدتممتونهينج،

المعالممنأصبحالذيبالأثرالحكومةتعنىواليوم.الأصلية

زائرمليونمنأكثريستقبلوهو،السائحينتجذبالتى

سنويا.

محررأم(.219-)9184توماسوليم،ستيلى

إنشاءفيساعد.الحديثةالصحافةروادمنكانبريطاني

محررأوكانالجمهور.إعجابنالتالقراح!ةسهلةصحف

ام883عامىبينالفترةفيمالبالغازيتةلجريدة

كشفبغرضمقالاتنشرام885في.أم988و

خلالفيأنهإلا،الرذيلةقوانينتعديلفىساعدتالرذيلة

!شيدولدأشص.ثلاثةلمدةوسجنالقانونانتهكحملته

بإنجلترأ.نورثمبرلاندفيأمبلتونفي

كان.(م9681-971ء)رلزتشا،ستيرت

كشفيةرحلاتبعدةقامبريطانياعسكرياضابطا

لأستراليا.

قاضئا.يعملأبوهكانحيثالهندفيستيرتولد

البريطانيبالجيعقالتحقثمبإنجلترأ،هارومدرسةفىدرس

حربفىالفرنسيينضدحاربأنوبعد.أم813عام

عامويلزنيوساوثفينزلكندأفيوكذلك،الجزيرةشبه

قبطانا.بوصفهام827

!-ا؟ا!أ3آ!

جمحع!5ا!اط!مبمإىا"فىأفإاافيأإ

سكاناستخدمهرمما-اليمينإلى-ستونهينج

مركزاأوقبلىتجمعساحةالقدماءإنجلترا

.م.ق015"و0028عاميبينبيدينيا،

كانألهالعلماءاعتقدما،أعلاهالرسميوضح

ا!همحمة.اال!ثرلأحجارالأصلىالوضع



صحراء،ستيرت721

منالتكريمستيرتنال

الجغرافية،الملكيةالجميعة

كما.لحملتهوصفاونشر

لصندوقأميناعمل

وزلراثمالمصتعمرات

جنوبيفيللمستعمرات

التقاعدإلىوأحيلأستراليا.

وأخيراإنجلترا،إلىوعاد

ستيرتتشارلزفىتشيلتنهامفىمات

جلوستشاير.

لمورايخريطةورسمه،دارلنجلنهراكتشافهوكان

المناطقاستيطانفيالتوسيععلىشجعابارزينإنجازينبمثابة

.المهجورةالأ!شرالية

كوبرنهربينتقع!تيرتصحراءصحراء.،ستيرت

جنوبمنالشرقيالشماليالجزءفيونهرديامنتيناكريك

الصخرية،المحراءاسمعليهايطلقوأحياناأستراليا.

الدائرية.بالصخورمغطاةلكونهاوذلك

متيركفونتاينكهوف.كهو!ستيركفوئتاين،

لأهممسرحاتعتبرإفريقياجنوبفيأثريةمنطقة

كمأ5بعدعلىوتوجدالعال!ا،فيالأثريةالاكتشافات

.جوهانسبرجمدينةغربيشمال

برومروبرتالاثارعالماكتشفأم479عامفي

سنة،مليون1ء،بعمرهاقدرالكهوففيجمجمة

القردباسميعرفالنمومكتملذكرمخلوقإلىوتنتمي

الجنوبي.القردان!:.الجنوبى

فيبماقديمةحيواناتبقاياأيضاالكهوففيوجدت

تشبهحادةطويلة)أ!شانالمعقوفةالأ!شانقططذلك

والظباء،،الإفريقيةالوحشيةوالخنازير،والضباع(السيف

وجدتالحجر.منمصنوعةبسيطةأدواتوجدتكما

معملتصقةصارتالصخرمنقطعفيالبقاياهذهمعظم

.الكهوفأرضيةفيبعضها

الوسطىالمنطقةفيكبيرةمحليحكممنطقةستيرلئج

بالحكمتتمتعالتيالأس!صلنديةالبلدانتشملبأسكتلندا.

مساحاتوبهاودنبلين،ودونوكالندرستيرلنجالمحلي

.المستنقعاتتكسوهاالتىوالأراضيالجبالمنواسعة

أراضيشرقهافيتوجد.نسمة81ر717السكانعدد

ببوابةالتاريخيةستيرلنجمدينةوتعرف.المرتفعةفاليفورت

بهاتتمتعالتىالمه!ةلل!طنةوذلكالمرتفعةالأراضي

القديمة.قلعتها

الأسكتلندية.الوسطىالمنطقةأيضا:انظر

ستيرلنج.محركانظر:روبر!.،ستيرلئج

فزعا.(-م0291)سح!إ،ستيرن

آلةعلىألحانفيوشاركأدىمشهور،أمريكيكمان

محميعوتعامل،الموسيقيةالعصورمختلفتمثلالكمان

الإعجابنالكماتقريبا.العالمفيالكبيرةالموسيقيةالفرق

يوجينالبيانوعازفمعخاصةالحجرةموسيقىفيلأدائه

قدمكماروز.أجوناردالفيولونسيلوعازفإستومين

إتزهاكفيهمبمنالكمانعازفيمنكثيرإلىالمساعدة

عاموفيمينتز.وشلوموذكرمانوبنشاس،بيرلمان

كارنيجيقاعةلإنقاذناجحةحملةمشيرنقاد،ام069

مدينةفىمشهورةموسيقيةحفلاتقاعةوهيالتدمير،من

الوطنيالصندوقإنشاءفيستيرنتأثيروساعد،نيويورك

.ام469عامللفنون

فيتيرنوبولمنبالقرب!صيمينتص!فيستيرنولد

سنةعمرهكانعندماالمتحدةللولاياتونقلأوكرانيا

فيكانعندماالجمهورأماممرةلأولوظهر،واحدة

نطاقعلىاعترافأولونال،عمرهمنعشرةالخامسة

قاعةفىبمفردهأحياهاالتيالموسيقيةالحفلةفىواسع

.أم439عامكارنيجي

دينرجلام(.768-3171)لوراس!ستير!،

تريستراموآراءحياةكتاببتأليفةفجأةاشتهربريطهاني

غيرروايةوهيام(،767-0761)النبيل،شاندي

اعتمادهامنأكثروالذكرياتالأحاديثعلىتعتمدعادية

تريستراموعمرتمتالقصةأنويلاحظ.الأحداثعلى

السببهو-ماحدإلى-ذلكوكان.الخامسةسجاوزلم

أهتمامهوالرئيسيالسببأنإلا.العملاكتمالعدمفي

وأصدقائهمتريسترامعائلةفىأخرىبشخصياتمشيرن

وتعكسبعيدحدإلىوفكهةمثيرةوالرواية.وخدمهم

وبالمشاعروالضحكبالمرحالمتناهيالاهتمامشهرتها

تريسترأم،عم،توبىيمثل.الفترةتلكخلالوالعاطفة

لسلسلةمثالآ،الطيبالقلبصاحبالبسيطالجندي

فىمحبوبةكانتالتيالمضحكةالشخصياتمنطويلة

أطوارها.غرابةرغمالميلاديعشرالثامنالقرنأدب

بالنسبةالزمنيبالتسلسللاتلتزمالروايةأنيلاحظ

ستيرنتأثرفقدفيها.دارتالتيوالأحداثللحوار

عندالعقلأنيعتقدكانالذيلوكجونبالفيلسوف

التجارببربطالأفكارفيهتتشكلفارغالوحايكونالميلاد

بعفالأحيانفىأنناولاحظ.الحواسبوساطةالم!شتسبة

هذهوتشكلبينها.منطقيةلاعلاقةأفكاربيننربط

تريسترامروايةتطورألمساسالخاطئةالأفكارمنالسلاسل



173ستيفنسون

فىالارتباكيصيبهمقدالقراءأنمنوبالرغم.شاندي

إلىفكرةمنستيرنبهايقفزالتىللطريقةنتيجةالبداية

فىتجربتناإلىأقربيبدوالنهايةفيالكتابأنإلا،أخرى

مهدتلقد.المحاكاةنحوتميلالتيالرواياتمنالحياة

لرواياتالطريقشانديتريسترامروايةفيستيرنطريقة

والشعور.بالإدراكالمهتمةوولفوفرجينياجويسجيمس

إلىبرحلاتوقامبأيرلندا،كلونميل،فيستيرنولد

بالسلإصابتهبعدصحتهعلىالمحافظةأجلمنفرنسا

عاطفيةرحلةبكتابالرحلاتتلكلهأوحت.الرئوي

طريفكتابوهرام(،)768وايطاليافرنساخلال

مماأكثرالوقتيةوأفكارهالعاطفيةستيرنشؤونعنيحكي

زارها.التيالمناطقعنيحكي

.الكورتيزون،الإكزيما:انظر.القشريالستيرويد

امتلأإنجليزياملكاكانام(.154-01)79ستيمن

فيالسببوكان.الفوضىبعهدعرفحتىبالنزاععهده

لأديلاابئامشيفنكانالعهد.ولايةعلىالاختلافذلك

بنتماتيلدابالعرلقالاخرالمطالبوكان،الفاغوليبمبنت

.الاولهنري

نهائياالاعترافعلىستيفنأجبر،أم153عاموفي

أولالثانيهنريصارالذيماتيلداابنخليفتهيكونبأن

التيالمالكةالأسرةأيبالبلانتاجنيتالمعروفينالملوك

.أم485--أم541مابينالفترةفيإنجلتراحكمت

ام(.409-)1832ليسليالسير،ستيفن

طبعومحرر.مقالاتوكاتببريطانيتراجمكاتب

.أم198إلىأم885عاممنالوطنيةالتراجمقاموس

عشرالثامنالقرنينونساءرجالتراجمستيفنكتب

وجوناثان،بوبألكسندرذلكفيبماعشروالتاسع

مجلةيحررثانوكذلك.إليوتوجورجسويفت

أم871بينالواقعةالفترةفيأدبيةمجلةوهيكورنهل،

الحربأوقاتالأخرىأعمالهبينومن.أم882و

الأمريكيةالأهليةالحربأثناءكتبهالذيالأمريكية

-)1874مكتبةفيوساعاتأم(؟865-)1861

ام(.98)9تراجمكاتبودراساتأم(بم987

كمبردججامعةفيوتخرج،لندنفيستيفنولد

ناللاحقا.عملهتركأنهإلاأم985عامقسيساوصار

البريطانيةالجامعاتمنكثيرمنشرفدرجات

لأمريكية.وا

أمريكيشاعر.م(5591-871)9ولاسستيدلر،

.الموتبعدحياةفىأملبلامخلدامخلوقاالإنسانصور

الواضح،الطبيعةمبالاةعدمدائمايوأجهونالناسأنويرى

والماديالأخلاقيبالتفسخوشعورهم،بالموتمبيقنهم

هذامنينقذهملاأنهرأيهوفي.حولهميحدثالذي

فيالذيالخيالاستعمالإلاالمحتملالمأساويالموقف

الجمالواكتشافالوا!!فوضىعلىمعنىإضفاءمقدوره

الموتفيللتفكيرحدووضع،المباليةغيرالطيعةفي

الحياةفضائلستيفنبحث.بالحياةالإحساسمنبالتعجب

صباحمثل:نسبياالبسيطةالقصائدبعضفيالخيالية

الأعمالبعضوفي،كريمالايسوامبراطورالأحد

الزرقماء،الربابةذوالرجل:مثلتعقيداوالأكثرالأطول

.بالمرضوالإحساس

وبالرغم،الكتابةفيمميزأسلوبصاحبستيفنزكان

فإن،الصعبةالكلماتمنوإكثارهالغامضةمعانيهمن

.العاديغيراللغويبغناهاتتميزقصائده

غيرنجاحهوكانبنسلفانيابولايةريدجفيستيفنزولد

الناجحةأعمالهأثناءفيقصائدهيكتبكانلأنهعادي

عدممنوبالرغم.التأمينحقلفيتنفيذيومديركمحام

علىعظيماأثراتركفإنه،حياتهأثناءكشاعرلغمهرته

قصائدمجموعةكتابهفاز.موتهبعدالاخرينالشعراء

.أم559عامللشعربوليتزربجائزة

وابن،أببريطانيينمهندسينعائلةأسمسثيدفسون

الحديديةالسككنظامإنشاءفياقتراحاتهماساعدت

البريطانية.

عرفام(.848أ-)781ستيفنسونجورج

فيمهارتهأكسبته.البريطانيةالحديديةللسككمؤسسا

فيالحجريالفحمتنقلالتيالعرباتمحركاتإصلاح

قاطرتهإنشاءقررالنهايةوفي.المحركطبيبلقبالمناجم

(ام81)4النفاثةالغلايةالثانيمحركهاشتمل.الخاصة

تزيدالوسيلةوهذهالبخار.بانفجارالمسمىاختراعهعلى

ضغطمنوتزيدالنارحرارةفتشتدالغلايةفيالهوائيالتيار

ثقيلةأحمالنقلاستطاعبحيثجداناجحاوكانالبخار.

الصاروخقطارهأما.لسنواتالحجريالفحممن

غيرسرعةوهيكماساعة48بسرعةسارفقدام(،82)9

مسبوقة.

بجانبكثيرةأخرىمفيدةأشياءستيفنسوناخترع

ومنبه،،وساعة،المنجمعاملكمصباح،المحركات

بينودارلنجتونستكتونحديدسككخطببناءواشتهر

سككخطببناءقامثمام.825و1821عامي

استعملحيث،الصعبمانشستروليفربولحديد

خطبإنشاءوالجسورالطرقوتمهيدالأنفاقحولأفكاره

مستو.حديدي



ججور،نستيفنسو471

نيوكاسلمنبالقربوايلامفيستيفنسونولد

مرالمحركاتمنيصئكاذجكان،صغرهوفيبإنجلترا،

مشاريعهبعضتنفيذفيلاحقاساعدته،والعصيالطين

فيحديديةسككمشاريعحولاستشارتهتمت.الكبيرة

وراحةسلامةحولأفكارهنشرحيثالأقطار،منكثير

صاروقطاراته،مخترعاتهمنالعائدةللثروةونتيجةالمسافر.

ومكتباتهبالتعدينللعاملينالليليةمدارسهوكانتمحسنا

أبناءومدارسرالاستجمامومناطقالموسيقىونوادي

فىمخترعاتهأصالةدرجةفيأنشأهاالتيبالتعدينالعاملين

.الأيامتلك

ابنهوأم(.985أ-108)ستيفنسونروبرت

قامالتيالعظيمةبالجسورأساسااشعتهر.مشيفنسونجورج

العوارضاممتعمالوأدخل،الأنبوبيالجسراخترعببنائها.

س!فببناءوقامالحديديةالجصورإنشاح!فيالأنبوبية

صارثموالهند.ومصروكنداوسويسراالمانيافيحديدية

عاممنالبريطانىالبرلمانفيعضواوعملبالسياسةمهتما

.أم985عاموتهماأم847

فيالحجريالفحمامناجممنبالقربستيفنسونولد

للولاياتوسافرنيوكاس!!،منبالقربكويولنجتون

عامبريطانياإلىورجعللمناج!ا،مهندساالمتحدة

ماأعترةافيالصاروخبناءفيوالدهساعدحيثأم،827

فيالمهندسينكبيرستيفنسونكان.أم838أو833بن

خطأولوكانليرمنجهاملنددحديدسككخطإنشاء

.لندنيدخل

الحديدية.السككأيضا:ان!

)لدايةالحديديةالسككانو:.جورجستيملسون،

(.تاريخية)ندةالقاطرة(بمالحديديةاسسككاعصر

.(م27710581)روبرت،ستيفنسون

ببناءقام.المناراتببناءاشتهر،أسكتلنديمدنيمهندس

المبهرالضوءاخترعكمابريطانيا،ساحلعلىمنارة23

الجرسصخرةمنارةتعد.السفنبهتوجهكانتالذي

المدنيالمهندسجمعبالاشتراكوبنائهابتصميمهاقامالتى

روبرتالشاعرقام.أعمالهأشهررينىجونوالمعماري

.روكأنشكيبقصيدتهفيالجرسصخرةبتخليدساوثي

دنديمنكما8بعدعلىأحشمالابحرفيالمنارةتقوم

.حفيدهستيفنسونلويسروبرتالكاتبكانبأس!ضلندا.

-)0185لويسروبرت،ستيفنسون

،أسكتلنديوشاعر،مقالاتوكاتبروائيأم(،498

العالم.فيشعبيةالكتابأكثرمنواحدابعدأصئفيما

جريرةمثلكتبهاالتيالمغامراتقصصوجدتوقد

علىوالكبارالأطفالعندكبيراإعجاباوانحطوف،الكنز،

كتبهاالتيالرحلاتوكتبمقالاتهوتعتبرسواء.حد

قصائدهتعتبربينماالمعقد،النثريالإنجليزيالإسلوبنماذج

منالطفلأشعارحديقةكتابهفىالتركيببسيطةالرقيقة

.اللأطفالأدبروايع

اسمهوكانبأسكتلندا.أدنبرهفيستيفنسونولد

بعداختارولكنه،ستيفنسونبلفورلويسروبرتال!!امل

صبياكانوقد.ممتيفنسونلويسروبرتاسمذلك

استقرستيفنسونلويسروبرت

آليامنبالقربمن!ةلميبأسرته

سامواجزرإحدىأوبولو،في

شيدحيث،الجنوبيةالبحارفي

فيليما.سماهكميرامنرلأ

فىستيمسهونالمؤل!ويشاهد

بجواريجلصوهوالصورةهذه

إلىأمهحلستوقد،زوحته
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مرضإلىبعدفيماتور،الرئةفيمرضمنعانىمريضئا،

.لدرنا

حارب.كعملهتماماحافلةستيفنسونحياةكانت

علىوهوكتبهأفضلكتبوقدمستمر.بشكلالمرض

علىوليتعرف،صحتهأجلمنكثيراسافر.المرضضاش!

علىساموأجزيرةفيالأخيرةسنواتهوأمضى.الناسأخبار

لقببمنحهساموأأهلأكرمهوهناك.الجنوبيالبحر

.الحكاياتراويأيتوسيتالا،

فيجديدةومدينةمحليحكممنطقةسددهديج

.00773سكانهاعددسانجلترا.الشماليةهيرتفوردشاير

وكانت.ممتازةوتسويقترويحوسائلبهاوتوجد.نسمة

فيالمرورحركةصنعبنظامتأخذبريطانيافيمدينةأول

الهندسيةالشركاتمنالكثيرتتمركز.المدينةوسط

لإنتاجمصانعأيضاتوجدحيثستيفنيجفىوالإلكترونية

المرنة.والأنابيبالتغليفمواد

شاير.هيرتفورد:أيضاانظر

مجموعةفيالسفليالعالمفيمظلمنهرشى

يونانيةكلمةوستيكس.والرومانيةاليونانيةالأساطير

المراكبييوصفماكانوغالبا.المكروهالشيءتعنيالأصل

نهرعابراالموتىأرواحوسطبقاربهيسيركانبأنهشارون

المقدسالعهدنفسهاعلىتقطعالالهةوكانت،ستيكس

هذامثلالالهةتلكخالفتماوإذا،ستيكسباسمبالنطق

وهيتارتارس،فيسنواتتسعبقضاءتعاقبفإنهاالعهد

اسمفلي.العالمفيتوجدعميقةحفرة

ستيكسنهربأن-اليونانيةالأساطيروفق-ويفترض

القديمةباليونانمنطقةفيحقيقياشلالآالواقعفييبدأ

إنهاعنهايقالالتيمياهه،تتعساقطأركادياباسمتعرف

ممرنحوشديدباندفاعتتدفقإنهاحيث-مسممةمياه

السفلي.العالمنحومنهتسير-منحدرضيق

ام(.972-1)672ريتشاردالسير،ستيل

التيالشهيرةالصحفيةالمقالاتكتبالمولدأيرلنديكاتب

فيأديسونجوزيفمعوعملالثرثار،عنوانتحتنشرت

المتفرخ.عنوانتحتنشرتالتيالمقالاتكتابة

تتبعأم(711-)9017الثرثارمجموعةكانت

العائليةللحياةمعالجتهافيومهذبةمضحكةطريقة

خاصة-قرائهتعليمستيلحاولإذ،والأدبوالمسرح

يكتبكانوقد.أذواقهموترقيةعنهموالترفيه-النساء

.يساعدهكانأديسونأنمنبالرغمالثرثارمقالاتمعظم

(أم712-171)1ا!لتفرجفىبمقالاتأديسونشارك

وكانتودقيقا،صريحاستيلكان.صدلمجهمنأكثر

لاحقاستيلنشر.أديسونمقالاتمنحيويةأكثرمقالاته

كتبكمانجاحا،أقلكانتالمقالاتمنمسلسلات

الأولىحققتهزليةمسرحياتأرلغإلىبالإضافةالشعر

آخروكانت،واسعةشهرةام(107)الجنازةمنها

للملهاةمثالآام()722الخجولونالمحبون:مسرحياته

الإنجليزيالمسرحيالأدبفىاشتهرتالتيالعاطفية

.الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

بمدرسةوالتحقام،684عامدبلنفيستيلولد

أديسونمعالطويلةصداقتهبدأحيث،لندنفيشارتهاوس

عامأكعسفوردبجامعةستيلالتحق.الدراسةفىزميله

والتحقدرجةعلىيحصلأندونتركهاأنهإلاأم،968

منابتداءالبرلمانفيدوراتلعدةوخدم،بالجيش

.ام571عامفارسلقبومنح.ام713

،هولنديرسامأم(.967-1)626جان،ستين

منكثيرفيللضحكالمثيرة،بالحياةالمفعمةبلوحاتهاشتهر

الفصلكنشاطاتاليوميةالحياةتعسجلوالتيالأحيان

بمناسباتوالاحتفالاتالأعيادأياموعاداتالدراسي

تعجببالحياةالنابضةستينلوحاتمنوكثير.الإجازة

شخصياتتمثلالأشكالوبعضالأعمار،جميعمنالناس

فيالفنانيضمن.الشعبيالهولنديالمسرحمنمعروفة

مقدرةتكشم!نيكولاسالقديسمأدبةتسمىستينلجانلوحة

واحتفالات،اليوميةالحياةمنواقعيةمناظرتسجيلعلىالفناد

.عهدهفيهولندافىالإحازات
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مناظرهمنكثيرفي.لوحاتهفيذأتيةصورةالأحيانبعض

ويلعبونويأكلونويشربونيفعحكونالناسترى،المرحة

علىالبيضكقشرالمهملاتتتبعثربينما،ويرقصون

علىعادةيطلقالحاضر،الوقتوفي.والطاولاتالأرضية

ستين.جانأسرةالمرتبغيرالرشيقالهولنديالمنزل

كالمثلالسائرةالأمثالعلىمؤ!سسةلوحاتستينرسم

مالالعربىالمثلويقابلهبسهولةيذهببسهولةيجىءما

بوضو!ال!مثالينقشماوغالبا.الزوابعتأخذهالرياحتحلبه

فيدرساتقدمأنلوحاتهتحاولماوكتيرا،اللوحاتفي

عديدةدينيةموضوعاتبرسمأيضاستينقام.الاخلاق

.ليدنفيستينولد.مرحةبروحالمناظربعضفيهاعالج

نىالمالكةالعائلةستيوارتأسرة6.أسر،ستدوارت

وملكاتملوكاستيوارتآلكانوأممكتلندا.إنجلترا

ولإنجلتراأم،306إلى1371عاممنلأسكتلندا

حكمهرتميز.أم471إلى3016عاممنوأسكتلندا

لماصرارهم،الميلاديعشرالسالغالقرنسنواتفيللبلدين

ال!لهى.الملوكحقعلى

ملكاأسكتلنداملكةماريابنالسادسجيمسأصبح

عامالأولىإليزابيثالملكةعمتهموتبعدإنجلتراعلى

تشارلزابنهوخلفه.الأولجيمسلقبواتخذ.أم306

حكمايحكملأنالأولتشارلزمحاولةكانت.الأول

عامرأسهوقطع،الإنجليزيةالثورةقيامفيسببادكتاتوريا

.أم946

تحتام066عامأخرىمرةالملكيةإلىإنجلتراعادت

تشارشماتوعندما.الأولاتشارلزابنالثانيتشارلزقيادة

ملكا.الثانيجيمسأخوهأصبحام،685عامالثاني

نأوعلىدكتاتوريا،حكمايحكمأنعلىجيمسصمم

نأمنبالرغمإنجلترا،إلىالكاثوليكيةالرومانيةالديانةيعيد

ضدوكانت،الديمقراطيبالحكمملتزمةكانتإنجلترا

علىجيمسأرغم،النزاعلهذانتيجة.بشدةالكاثوليكية

عامدماء.إراقةبدون،سلميةثورةفيالعرش!عنالتخلي

وليموزوجها،ماريلابنتهالتاجمئالبرلمانأم688

1(.)هولندالمنخفضةالأراضىحاكم،أورانجأوف

مأ207عامملكة،ماريأخت،مستيوارتانصارت

توحدتعهدهاوفى.ستيوارتأسرةحكامآخرفكانت

توفيتببريطانيا.عرفتواحدةدولةفيوأسكتلنداإنجلترا

.أم471عامآنالملكة

بنستيوارتإدواردجيمسقادأم571عامفي

ضدوالإنجليزيةالأسكتلنديةالقواتبينتمرداالثانيجيص!

فيهانوفرأسرةمنوهو،الثافطجورجعمها،آنخلف

القديم.ا!لدعىبأنهستيوارتإدواردجيمسوعرفألمانيا.

يسمىكانالذي،محتيوارتإدواردتشارلزابنهوقاد

مماثلةانتفاضة،الوسيمشارليالأميرأوالصغيرالمدعي

علىآخرألمانيملكوهو،الثانيجورجضدأم574عام

بسهولة.الاثنتينالتمردحركتىقمعتم.بريطانيا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أسكتلنداملكةماريالأولتشارلز

وأيرلندابريطالياملوكالمتحدةاطمملكةالمالكةالعائلة

أنجحمن(.-م391)9جاكيستيوار!،

نأبعدأم739عامتقاعد.البريطانيينالسياراتمتسابقي

بطلوكان،السياراتلسباقعالميةبطولة27كسب

،أم969أعوامفيمراتثلاثالسياراتلسائقيالعالم

،أم689عاميالثانيالفائزوكانأم739و،أم79وأ

.أم72!و

.أم619عامالسياراتسباقممارسةستيوارتبدأ

د(1)فورمولابسياراتالسباقبدأ،أم659عاموفي

ينججونولد.أم689عامبتايريلوالتحقأم(،آر)بى

بأسكتلندا،ستراثكلايدمنطقةفيملتونفيستيوارت

!!"لم"أسرعالذاتيةسسيرتهوكتبتدمبارتن،بأكاديميةوالتحق

.أم729عامونشرت،مانسبيترمعبالاشتراك

أقصىفىتقعستيوارتجزيرة.!جرلرة،ستيوارت

ويفصلهانيوزيلندا،فيالرئيسيةالثلاثالجزرجنوب

عن،كم42حواليعرضهيبلغالذيفوفوكسمضيق

جزيرةشمالكم595بعدعلىوتقع.الجنوبجزيرة

جزيرةيدير.نسمة055نحوالسكانعدد.كامبل

روبيوكجزيرةأيضايديرالذيالإقليمىمجلسهاستيوارت

اسممنستيوارتجزيرةاسمأخذ.فوفوكسمضيقفي

بيجسوسالسفينةفىالأولالضابطستيوراتوليم

يطلق.أم908عامالجزيرةزارتالتي(المجنح)الفرس

فأرتعنيالتىراكيوراالعمالجزيرةعلىالماووريون

.الغروبساعةالشمسلمنظرنتيجةالمتوهجةالسماوات

وجزيرةبلوفبينتسيرالتيالمراكبخدماتقىجد

فيأيامثلاثةوفى،الأسبوعيةالعطلأيامفيستيوارت

ذلكمنأكثروتعمل.الصيفخلالالأقلعلىالأسبوع

توجدكما،الركابمنالكافيالعددوجودحالةفى

.الأسبوعفيرحلاتبعدةتقومبرمائيةطائرات

ام(.866-181)5ماكدوالجون،ستيوارت

والصبر.بالشجاعةلهمشهودالمولد،أسكتلنديم!ضشف

منالقارةوعبرأستراليا،داخلاستكشافيةرحلاتبعدةقام

لرحلاتهونتيجة.ام862عامالشمالإلىالجنوب
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الشماليالإقليمعلىالجنوبيةأسترالياسيطرت،الاستكشافية

عبرالبرقخطوطمدتلاحقوقتوفي.ام863عام

ستيوارلمت.سلكهالذيالطريقباقتفاءالأراضي

تشيمبرزرجلاعشرأحدمنوفريقستيوارتغادر

الأسترالية.القارةلعبورمحاولةفي،ام861عامكريك

كعسبفييأملوكان!حترفا.مكتشفاستيوارتكان

جنوبحكومةعرضتها،إلمشرلينيجنيهألفيبمبلغجائزة

الحملةبضودت.السبقهذايحرزشخصلاولأستراليا

وصل.أسبوعا3.علىتزيدلمدةومؤنحصانا،94

محاولة،11برغملكنه،ستيرتسهلإلىستيوارت

نهرمنالشمالإلىأبعدماءمجرىإلىالوصولفيأخفق

،المؤنفيكبير!نقصمإلىالتأخيرهذاأدىوقدفكتوريا.

إلىالفريقرجع،السهلاجتيازفيبالفشلمنيأنوبعد

أديليد.

ثانية،بمحاولةستيوأرتقامأم861عامأكتوبرفي

الحملةهذهضمت.الشماليالساحلإلىالوصولبغرض

سافر.المؤنمنكبيرةوكميةحصانا71ورجالتسعة

أتاكعبرشمالأ،وساروا،القارةوسطعبروفريقهستيوأرت

الحرارةشدةأعاقتووترز.ودالىووترز،ونيوكاسلكريك

التخليعلىخمولهامنعددموتوأرغمهاكثيرأ،الحملة

عا!ط،بلينستيرتوعندإمداداتها.منكثيرعن

يتجاوزفلمالفريقتقدممنالماء،قربالكثيفةالشجيرات

يوليوشهرمن42وفي.الساعةفيواحداكيلومترا

أديليد.نهرمنبالقربالبحرالفريقبلغأم862

قلتفقد.والمعاناةالمشقةبالغةالعودةرحلةكانت

ببطءللسيرالفريقاضطرممابالهزالالخيولوأصيبت،المؤن

الطريق.علىالمنهكةالحيواناتمنعددوتركشديد

بمرضالإصابةبسببشديدامرضاستيوارتومرض

كانت.نقالةعلىمراراحملهإلىأدىمما،الإسقربوط

ولكن،جافةكريكتينانتجنوبفيالمياهمجاري

فىخسائرلدونسيرها،مواصلةالحملةامحتطاعت

شهرمن71فيأديليدإلىالحملةوصلتوأخيرا.الأرواح

.م2861عامديسمبر

بأدنبره.مدرسةفيوتعلمأسكتلندافيستيوارتولد

كانمساخا.وعملأسترالياإلىهاجرأم838عاموفي

جديدا.بلذايكتشفأنهوستيوارتإليهطيمماأهم

يقودهكاناست!ثمافيبفريقالتحقأم484عاموفي

منالشمالإلى،كريكإيرإلىوسافر،ستيرتتشارلز

فيأوراتوانجاغادرام858عاموفى.دارلينجمفرق

منالغربإلىالواقعةالبلدانواكتشفأسترألياجنوبى

شمالأسافرأم985عاموفيإير.وبحيرةتورانسبحيرة

لجنوبيالشماليةالحدودمنكم062يقاربماإلى

عامالداخلفىأخريينبرحلتينستيوارتقامأستراليا.

جنيه0002بمبلغجائزةوكسبام.086و9185

عادثم.القارةلعبورهأسترالياجنوبحكومةمن،إسترليني

بريطانيا.إلىبعدفيما

سينمائيممثل(.-ام09)8جيمس،ستيوارت

07منأكثرفىوظهر،مميزةبلكنةيتحدث،أمريكى

الوسطىالطبقةرجلفيهايمثلالتيبأدوارهآشتهرفيل!ا.

ويتغلب،الأزماتبعضيواجهالذي،الأمينالأمريكي

بشجاعة.عليها

جائزةستيوارتنال

مأ049لعامال!كاديمية

فيدورهعنممثللأحسن

قصةالفكاهيالفيلم

عددامثلكمافيلادلما.

الفكاهيةالأفلاممن

معكتأخذهاأنلايمكنك

هارفيم(؟91)38

ستيوارتجيمسدوروأدىم(.0591)

مثل:الغربأفلامفيالبطل

37وينتتنسشرأم(بم)939أخرىمرةيركبدستري

فالانسليبرتيعلىالنارأطلقالذيالرجلأم(،9ء.)

مجلس)عضموالسيناتوردورأدىكماأم(.)629

إلىتذهبسميثالسيدةفيلمفيالمثاليالشاب(الشيوخ

أفلاممنأربعةفيكذلكومثلأم(.)939واشنطن

ام(،9)48الحبل:هتشكوكألفردإخراجمنالإثارة

كثيرايعرفالذيالرجلأم(بم)549الخلفيةالنافذة

ام(.)589الدوارأم(بم)569

بولايةإنديانافىستيوارتميتلاندجيمعرولد

م(.1)359القتلرجلأفلامهأولوكانبنسلفانيا،

أسكتلندا.ملكة،ماريانظر:.ماري،ستيوارت

والسجاد.البسطانظر:.التركماليالسجاد

والسجاد.البسطان!:.التركيالسجاد

والحياة)التديمإسطنبولانظر:.الشرقيالسجاد

(.الشرقيةلرالبسطوالسجادالبسط(بمالثقافية

والسجاد.البسطانظر:.الفارسيالسجاد

الداخديةالزخرفةوالسجادبمالبس!طانظر:.السجادة

(.الأرضيات)أعطية
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القرآنسورمنالسجدةسورة.سورةالسجد؟،

الثانيةالشريفالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

تسميتهاجاءت.آيةثلاثونآياتهاعدد.والثلا"نون

اللأبرار،المؤمنينأوصافمنفيهاتعالىذكرلماالسجدة

إنما)لهااممتجابواالعظيمالقرآنآياتسمعواإذاالذين

بحمدوسبحواسجداخروابهاذكرواإذاالذينبآياتنايؤمن

.51؟اححدةايستكبر!ن!لاوهمربهم

العقيدةتعالج-الم!جمةالسوركسائر-السجدةلمحورة

والرسل،والكتبالآخر،واليوم،باللهالإيمان،الإمملامية

الكريمةالسورةحولهتدورالذيوالمحوروالجزاء.والبعث

المشركونجادلطالماالذيالفناء،بعدالبعثموضوعهو

الصلاةعليهالرسوللتكذيبذريعةواتخذوهفيه،

.والسلام

عنوالارتيابالشكبد!الكريمةالسورةابتدأت

لاالذيعثهرواللهشسولالكبرىالمحجزة،المحطمالقرآن

،إعجازهوضوحومع.والأباطيلالشبهاتحولهتحوم

اتهما،أح!صامهوسعمو،بيانهوإشراق،آياتهوسطوع

تلقاءمنواختلقه،القرآنهذاافترىبأنهالرسولالمشركون

بروائع،البهتانهذاتردالكريمةالسورةفجاءتنفسه

القدرةدلائلعنالسورةتحدثتثما.والبيانالحجة

العلوية،الكائناتفياللهقدرةآثارببيان،والوحدانية

إبداعإلىالأنظارلفتفىالقرآنطريقةعلى،والسفلية

فيالسخيفةالمشركينشعبهةالقرآنذكرثمالقهار.الواحد

وختمت.ذلكعلىوالردوالنضور،للبعثإنكارهم

فيهاللهأعدوما،الحسابيومعنبالحديثالسورة

وماالخلد،جناتفيالدائمالنعيمامنالمتقين،للمؤمنين

الجحيم.دارفيوالنكال،العذابمنللمجرمينأعده

ا!قرانآرأت)تربا!كريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

أحمدبندعدجانظر:أحمد.بندعلج،السجزي

.السجزي

-؟هـ،255-)؟حاتمأبو،السجستاني

أبوحاتميزيدبنعثمانبنمحمدبنسهلأم(.571

كان.المقرئاللغويالنحوي،السجستانيأوالسجزي

والقراءاتوالنحواللغةغريبفيالبصرةأهلإمام

أبيعنروىوأشععارها.العربوأياموالأخباروالعروض

سعيدوأبيالمثنىبنمعمرعبيدةوأبيالأنصاريزيد

بنسعيدالحسنألي،الأخفشعلىالنحووقرأ.الأصمعي

كان.الحضرميإسحاتبنيعقوبعلىوالقرآن،مسعدة

فمابالتراولبرغيرهاسنةس!تبهوصلىالبصرةجامعإمام

علىإلاوقفولاحرفاأسقطولايومالحنولايوماأخطأ

القرآنية،القراءأتفيصنفمنأولوهو.تامحرف

أجلفإنه،البصرةأهلبهيفخرمماالقراءاتفيوكتابه

زمانه.إلىالعلمهذافيصنفكتاب

بمالقرانإعراببمالقراءاتمنها:كتاباثلابنمنأكثرله

والمؤنث؟المذكر؟العامةفيهتلحنمابمالمعمرينكتاب

بمالإنسانخلقالأضدادبموالممدودبمالمقصوربمالنبات

الطيربم؟الفرق،المصاحفاختلافبمالوحولتق،الإتباع

عليهوصلىبالبصرةتوفيوغيرها.والمفسد،ا!لزالإصلاح

يومئذ.البصرةواليالهاشميجعفردنسليمان

اللقطية(.)المحسناتعلم،البديعانظر:.السجع

المبإضافةبعدالمفروماللحممنيعدطعامالسجق

والدواجن،والطرائد،البقر،لحوممنالسجقويعد.والتوابل

ويتبل.الأسماكلحممنالأقطاربعضوفي،والعجول

والفلفل،الملح:مثل)البهارأت(والتوابلبالأعشابالسجق

والسكر،،والبصل،والثوم،والقصعين،لأسودواالأحمر

الحبوبأنواعبعضعلىالسجقمعظمويحتوي.والزنجبيل

النيتريتملحمنبسيطةوكميات،تماسكهعلىتعملالتي

كمالونهالسجقيكسبوملإلنيتريت.نكهةلإعطائه

الطعامتسممتسببالتيالبكتيريا،نموتقليلعلىيساعد

)الوشيقية(.الوشيقبمالتسممالمسمى

غلافداخلطولياالسجقلحميضجطالغالبوفي

حيواناتأمعاءمنالطبيعىالغلافويعد،أسطوانيجلدي

بعنايةتعبئتهقبلالغلافوينظف.الأغنامولاسيما،المزارع

ماكثيرا،واليوم.الملوحةشديدماءفيينقعأوويملح

لمعجقأماالسليلوز.انظر:السليلوزمادةتستعمل

غلافبدونيعدالذيالسجقنوعمنفهوفرانكفورت

.جلدي

فيالمهمةالمنتجاتمنالسجقولحموالسجق

منكثيرفيالمنازلفيالسجقويصنع.التعبئةصناعات

فيبالقلىأوبالغلي:طرقبعدةويطخنيئاويباع.البلدان

السجق،الأخرىالسجقأنواعوتشولالشواء.أو،الزيت

بعضهاالمتصلةالريفىالسجققطعمثلالمطبوخغيرالمدخن

سجقمثلالمطبوخوالسجق،طويلحبلفيببعض

والسجق،السلاميمثلالجافشبهوالسجق،فرانكفورت

لحوممثلالخاصةواللحوم،البيبرونيمثلالجاف

.اللانشيون

العالم،فيالسجقأنواعأشهرفرانكفورتوسجق

ألمانيا.فىفرانكفورتلمدينةنسبةالالمسمبهذاوعرف

والمضافالمدخنوالسجقالبقر.لحممنالنوعهذاويصنع
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المجالهذافيافيهـأءويعتقد.الجيدةالأنواعمنالكريإليه

ويعرف.الوسطىالعصورإلىتعودالسجقعملبدايةأن

الهوتمنها:أمريسكافىمختلفةبأسماءفرانكفورتسجق

لدىالمفضلالطعامصاروقدالوا!زر،،هوتسوالرد،دوق

لأمريكيين.ا

فرانكفورتلسجقمشابهوانرويرمحتأوفيينا،وسجق

فيفيينالمدينةنسبةبذلكوسمي،الطولفىأقصرأنهغير

النمسا.

.اللحومتصنيعأيضا:انظر

رسميسجلأولالإنجليزيةالأراضيسجل

جمعتوقد.وممتلكاتهمإنجلترافيالأرأضيلملاك

سنةإنجلترافيالفاغوليممنبأمروسجلتالمعلومات

منوأتباعههوعبووهمنسنةعشرينبعدوذلكأم،860

ذلكوبعدإنجلترا.واحتلالالإنجليزيالقنالالنورمنديين

الكبارالضياعأصحابممتلكاتعلىوأتباعهوليماستولى

ال!نجليز.من

يعرفكيللأراضيالمسحهذابإجرأءوليمأمروقد

،الناسبينيقسمالباقيكانوكيفهو،يمتلكهمامقدار

.الأرضعلىتوزئالسكانيكونوكيف

منطقةكلوكانت،مناطقإلىالمملكةقسمتوقد

وشمل.تلكالإحصاءلعمليةاللازمينالعمالتقدم

كانالتىالمناطقمعظم،الأراضيمسحوعمليةالإحصاء

ون!ثسشر.أولندنفيالحصرعمليةتجرولم.وليميحكمها

ومع،كاملةغيرإنجلترابشمالالخاصةوالمعلومات

عامسجلأعظميعدالإنجليزيةالأراضىسجلفإنذلك

دارفييعرضوالسجل.الوسطىالعصورفيأوروبافى

.لندنفيالعامةالوثاق

الغزو.،النورمندي:أيضاانظر

أولساكسوني+الأنجلوالتاريخيالسجل

منالإنجليزيللتاريخمصمدروأهم،إنجليزينثريعمل

الأكبرألفردالملكبدأ.أم660إلىم008عامنحو

فيحضاريبعثمنجزءابوصفهالتاريخيالسجل

الجزءاستخلصوقد.الدنماركيينالغزاةغاراتأعقاب

حتىبالأحداثيتعلقالذي،التاريخيالمسجلمنالأول

فقدتقدسابقةإنجليزيةتاريخيةمصادرمنم،198عام

نسخفىالكتابمنعددساهمم298عامومنذ.الآن

الكاتدرائياتعلىتعميمهاتمالتاريخيالسجلمن

اللإنجليزية.

موجزةسنويةأوص!إفمنالتاريخيالسجليتكون

قيدوأطول.والأساقفةالملوكوأنشطةالرئيسيةللأحداث

مأ870عامالفاغوليمبوفاةويتعلقسو،001إلىيمتد

أحداثإلىيعودالتاريخيالسجلفيقيدأقدموأهم

.أم541عامدونفقداخرهاأما.م944عاموقعت

الأكبر.ألفرد:أيضاأنظر

القانونيأو،الرسميالمكتوبالسجلالسفيئةسجل

يتمأنويمكن.السفينةرحلةأثناءتجريالتيللأحداث

وأ،السفينةربانبوساطةاليومفىوأحدةمرةالتسجيل

السجلهذاويشتمل.مناوبةفترةكلعنالمسؤولبوساطة

وأيةالطقسوحالةوسرعتهاالسفينةسيربخطبيانعلى

أيضاالسجلهذاويشتملالبصر.عليهايقعيابسةأوسفن

علىترتكبجرائمأووفياتأومرضيةحالاتأيةعلى

عادية.غيرأخرىأحداثأيةأوالسفينةمق

السفن.سرعةمقياسأيضا:انظر

باليومالوفاةتاريخيوضحسجلالوفياتسجل

الذينبالناسقائمةالوفاةسجليكونوقد.والعاموالشهر

لنعى.إعلاناأيضايكونوقد.معينةفترةخلالتوفوا

؟هـ،أ0ء6-؟)عبدالهادي،السجلماسي

الحسنيعلىبناللهعبدبنالهاديعبدأم(.646-

جنوبيفيمدينةسجلماسةإلىمنسوب.السجلماسي

أهلمنالمذهبمالكي،فاضلأصوليفقيه.المغرب

بنالشئكلبدالقادرشيوخهمنوغيرها.بفاسقرأ،المغرب

بالمغربالقضاءتولى.كبرانبنالطبوالشيخ،شقرون

المكى.بالحرموفاتهكانت

الجهادففملفىالس!عادةفلك:مؤلفاتهمن

سعاد.بانتمعارضةبموالشهادة

لاعبيأشهرأحد.م(-م291)7نك!را،سجمان

إلى1ء9.منالفترةفيلعبفقد،الأستراليينالتنس

وخسرديفزكأسفىلأستراليامرة91حوالىام529

يفوزأستراليأولأصبحام519عاموفي.فقطمرتين

مأ529عاموفي.الرجاللفرديالمتحدةالولاياتببطولة

لفرديويمبلدونوبطولةوالإيطاليةالأمريكيةبالبطولةفاز

.ملبورنفيسجمانآرثرفرانكولد.الرجال

والسجونالمجر!،.ومعاقبةلحجزمؤلسممةالسجن

فالسجون.كبيرةبدرجةحريتهمبتقييدالمجرمينتعاقب

وماذا)المعتقلون(،النزلاءيذهبأينتحددالمثالسبيلعلى

السجنفيالسجناءويقضي.يجتمعونمنومعيعملون

والسجون.أعمارهمبقيةإلىأشهربضعةمنتتفاوتفترة

الخطرين.ألمجرمينمنالمجتمعتحميلأنها؟مهمةأيفئا
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السجونأنواع

الخارجينالمدانينتحجزالتيالمؤسساتمنأنواعهناك

هذهتعرف.المحاكمةنينتظررالذينأو،القانونعلى

،الإصلاحيات،التوبةدورمثلمختلفةبأسحاءالمؤسسات

المفهوميطلقالمتحدةالولاياتوفي.الإصلاحمراكز

علىفيهاالتحفظيتمالتىالاماكنعلىعموماالأخير

ينتظرونالذينأوخطورةأق!!بجرائمالمدانينالأفراد

فقطهىالسجونأنيعتقدونالنالرومعظم.المحاكمة

المدانينالبالغينالأشخاصتحجزالتيالمؤسساتتلك

منللصغارتخصصالتي،المؤسساتأما.كبيرةبجرائم

اعتقالومراكزحبسمراكزتشملفإنهاالخالفاتمرتكبى

بنيتالتىالحجزمراكزفهناكلذلكبالإضافة.الشباب

الأفرادبهاويحجز،أسسجونأعنمنفصلةبصورةخصيصا

المحاكمة.ينتظرونالذين

السجناء.مجموعمنضئيلةنسبةالنساءتشكل

فقط.النساءسجونفيموجوداتومعظمهن

وأالأمندرجةحعسبالسجونالخبراءيصنف

السجون-أ:هىالرئيسيةوالأنواعتوفرها.التيالرقابة

السلامةذاتالسجون2-،القصوىالسلامةذات

السجونأوالدنياالسلامةذاتالسجون3-،المتوسطة

المفتوحة.

السجناء،عادة،تحوي.القصوىالسلامةسجون

السجناءوهؤلاء.بالسجنطويلةعقوباتيقضونالذين

وأاختطافأو،نهبأو،قتلجرائمارتكبواالذينهما

الخوة.الجرائممنغيرهاأوخيانة

الحجرمنعاليةأسوارالقصوىالسلامةبسجونتحيط

مزودالعوائقهذهمنوكثير،القويةالسلاسلمنسياجأو

فيالسجناح!ويعيش.كاشعفةوأنوارإلكترونيةبوسمائل

ويحدد.طعامقاعةفيأوفيهاطعامهميتناولونزنزانات

العائلةبهاتقومالتيالزياراتوعددوقتالسجونضباط

سميكةحوائطتفصلالزياراتهذهوخلالوالأصدقاء.

لمنع،والزائرينالسجناءبعضبينالأسلاكأوالزجاجمن

السجناءأما.والأسلحةالخدراتمثلالخطرةالأشياءتبادل

تستخدمالسجونوبعض.معافيتركونالاخرونوالزوار

قدالتيالأسلحةعنأطكشفإكس()أشمعةالسينيةالأضمعة

الزوار.يخفيها

الذينالسجناءبهايحفظ.المتوسطةالسلامةسجون

البسيطالاعتداءكجرائما،خطورةأقلجرائمارتكبوا

المتوسطة،السلامةسجونفيوالنزلاء.الصغيرةوالسرقات

معجونفيالموجودينأولئكمنخطورةأقليكونونعادة

.القصوىالسلامة

وأبراجبحظائرالمتوسطةالسلامةسجونتحاطربما

ورياضيةتعليميةوسائلبعضهافييكونوقد.للمراقبة

المدارلر.فيالموجودةتلكمثل

أقلالمفتوحةالسجونأوالدنياالسلامةسجون

فيهاالسجناءيعتبرولاالسجناء.لحريةتقييداالسجون

ولمعظم.السجنمنيهربواأنالمتوقعغيرومن،خطرين

والتزويرالسرقاتمثلعنيفةغيرجرائمالسجناءهؤلاء

غرففيهؤلاءويعيعق.اليمينوحنثالعدالةوتعويق

نإ.يريدونكماالسجنفييتحركونوعادة،مريحة

إلىكبيرةمؤشساتمنتتفاوتالدنياالسلامةسجون

.والغاباتالمزارعفيصغيرةمعسكرات

دونالخالفونبهايحجز.الأحداثعلاح!مراكز

الشبابالسجناءتحفظالمؤسساتوهذه.سنة18عمر

مرأكزأما.الخطرينالمجرمينكبارمنأضاراالتأثيرعنبعيدا

الذينألمجرمينمنالشبابلحجزفهيالمحاكمةقبلالحجز

مراكزأما.المحاكمةوينتظرونجرائمبارتكاباتهموا

منالمجرمونبهايسجنمؤسساتفهيالشباباعتقال

تصلالعقوباتهذهومعظم.السجنعقوبةلقضاءالشباب

والتدريبوالتعليمالإرشمادالمراكزهدهوتوفر.!شةلحوالي

والترويح.اللأعمالعلى

السجونتعملكيف

الجزاء،ا-هيرئيسيةأغراضأربعةللسجون

إعادةأوالإصلاح4،الردع3-الإقصاء،-2

ضدالمرتكبةالجرائمعلىالعقوبةالجزاءيعني.التأهيل

لجعلهمطريقةهوحريتهمالمجرمينوسلب.المجتمع

إبعادهوالإقصاءو.للمجتمعجرائمهمثمنيدفعون

.الناسمنالأبرياح!يؤذوال!حتىالمجتمعمنالمجرمين

مستقبلا.تحدثأنيمكنالتيالجرائممنعهووالردع

لتحويلإعدادهايتمالتيالنشاطاتيشملعلاحال!و

توفيريشملوقد.بالقانونملتزمينمواطنينإلىالمجرمين

مهاراتوتعليمهم،السجنفيتعليميةبرامجخدمات

الاختصاصيينبمساعدةإرشساداتوتقديم،العمل

والاجتماعيين.النفسيين

بطريقةبهايعتنلمللسجونالأربعةالأغراضإن

فإن،لذلكونتيجة.الماضيةالسنواتخلالمتساوية

ومنفيها،العاملينالموظفينحيثمنتتفاوتالسجون

عملياتها.حيثمنوكذلكمبانيها،تصميمحيث

يقوممديرأوكبير،ضابطيرأسهم.السجونموظفو

حدثتإذامسؤولأيعتبروهو.السجنعملياتبتوجيه

والمعاملةالسجنإدارةوسوءوالهروبالشغبمثلمشاكل

المساجين.تجاهالوحشية
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)أعلاه(.لالسجن،الخياطةمحلفيالملابسبصنعلمجمنالسجينات

فترةانقضاءبعدللعملالمرصةلديهنالسحيناتمنالحديد

السجن.

عليهم.والإشرافالسجناءبملاحظةالعسجانونيقوم

للتأهيلامتحاناتيدخلونالسجانينمنوالعديد

لاأوقليلا،تدريبايخالوناسمجانين،ومعظم.لوظائفهم

بالخدمة.مرةأولالتحاقهمعندخاصتدريبأييتلقون

فيوالمتخصصونالمدرسونبالسجنالعاملينضمنومن

.والموضاتوالأطباءالنفسيوالطبالاجتماع

كبيرةبدرجةالمنشآتتلكتختلف.السجنمن!ثتآت

قطرينصفبتصميمالمبنيةفالسجون.التصميمحيثمن

وصالة،الزنزاناتفتمتد.العجلةفىالمكابعمحورتشبه

ألمحور.فىالسيطرةمرحصمنالاخرىوالوسائلالطعام

كلملاحظةوالرقابةالسيطرةمركزفىللسجانينويمكن

الحدذاتوبعفالسجون.المبنىداخلالنشاطات

علىيحتويمختلفا،تصميماتستخدم،الأمنمنالأقصى

بهاتوجدقصيرةممراتأودهاليزمعهيتقاطعطويلدهليز

المساجينعلىوشحتم.الأخرىوالمنشآتالزنزانات

وهذالاخر.مكانمنتحركهمعندالرئيسىالممراستخدام

والتصميم.دقيقةرقابةبفرضللسجانينيسمعالتصميم

ويتحركالدهليز.أوللممررأسيتصميمهوالمرتفعالعالي

الأحداثومؤسساتبالمصاعد.لاخرطابقمنالمساجين

تحيطالمبانيمنعددعلىتشتمل،عادةالمفتوحةوالسجون

مكتبة،المبانيتشملوقد.الشكلمربعةمركزيةبساحة

للدراسة.وغرفاطعاموقاعة،للعبادةودارا

وبسيطةالحجمصغيرةتكون،عادة.الزنزانات

وطاولةسريرعلىفقطيحتويقدفبعضها.التأثيث

مياهدوراتللزنزاناتفإنالحديثةالسجونوفي.وكرسي

السجونمنالكثيرلكنبها.خاصةغسيلوأحواض

صحيةوسائلبهاليس،اليومحتىالمستخدمةالقديمة

عندماسطولأ،يستخدمونالمساجينفإنوعليهحدشة،

تصعبالذينالمجرمونأما.الزنزاناتفىيحتجزون

زنزانةفىمعينلوقتيوضعونفقد،عليهمالسيطرة

بهاالانفراديةالزنزاناتومعظم(.انفرادي)حبسانفرادية

كافية.غيرصحيةووسائلضعيفةوتهوية،خافتةإضاءة

الأرضعلىفرشفقطبهايكونقدالانفراديةوالزنزانات

السجين.عليهاينامحجريةووسادة

الخدماتهذهمثلتقدمقد.خاصةوخدماتوسائل

.المالوتوفرالسجنضابطرأيعلىذلكويعتمدللنزلاء.

لاستخدامرياضيةوولممائلمكتباتللسجونيكونقد

والتلفاز،الطبيةوالعنايةالإرشادالسجونتقدمقدالسجناء.

برامجتوفرالسجونوبعض.الدينيةوالخدماتوالأفلام

مثلالأعمالبعضعلىتدريبيةدوراتتقدمأو،دراسية

.والنجارةالسياراتإصلاح

مصانعهاأومزارعهابتشغيلتقومالسجونبعض

هذهوبعض.فيهاعمالأالسجناءوتستخدم،الخاصة

البضائعبعضعملهممقابلللنزلاءتدفعالسجون

الخاصةوالمصانعالمزارعوتساعد.اسمجينلاستعمال

وبعض.السجونتلكتشغيلتكلفةتقليلفيبالسجون

وتسمحللسجناء،العملإذنبرامجبتشغيلتقومالسجون

السجنبمغادرةالسجناءمنفيهمللموثوقذلكبموجب

.الخارجفىبعملأطقياماليومأثناء

تاريخيةنبذة

الميلاديعشرالثامنالقرنقبل.القديمةالسجون

بقصدالمجرمينتسجنمانادراالأوروبيةالحكوماتكانت

انتظارايسجنونالناسكانذلكمنوبدلأ.معاقبتهم

الزمانذلكفيالعقوباتوكانت.لهمعقوبةأولمحاكمتهم

القصوىوالعقوبةوالجلد،والغرامةالعار،بسمةالوسمهي

أمامعلناالخالفينبمعاقبةتقومالسلطاتوكانت(.)الإعدام

.القانونعلىالخروجمنالناسلتخويفوذلكالجمهور

السفنتجديفعلىبحملهميعاقبونالمجرمينبعضوكان

بالقوادس.والمسماةالكبيرةالشرأعية

السيامميينأعداءهميعاقبونوفرنساإنجلتراحكامكان

فيالباستيلوسجن،لندنقلعةمثلسجونفيبوضعهم
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كان،بالمالالمدينينالأشخاصفإنلذلكبالإضافةباريصر،

كهذهكثيرةحالاتوفيا!لدينين.سجونفىحجزهميتم

وتروحمعهمتبقىانيمكنهاكانالخالفين،عائلاتفإن

عليهميتعينكانالمدينينول!شلها.يحلوكماوتجيء

عشرالثامنالقرنوفي.ديونهمتسويةيمكنحتىالبقاء

والعقوباتالإعداماتالناسمنكثيرانتقدالميلادي

البريطانيالقاضيالناقدينأولئكبينمنكانوقد،القاسية

الحكوماتتحولتلذلكونتيجة.بلاكستونوليمالسير

العقوبة.منكنوعالسجنإلىفأكثرأكثر

الأولىاالسجون.كانتللسجونالأولىالإصلاحات

المجرمينأنواعبجميعيزجوكان.ومكتظةوقذرةمظلمة

إلىدالإضافةوالأطفالوالنساءالرجالذلكفيبمامعا،

القرنوفى.العقولومختليوالمدينينالخطيرينالمجرمين

جونالبريطانيالإصلاحداعيةقامالميلاديعشرالثامن

أثروقد.السجونأحواللتفقدأوروبافيبجولةهوارد

فيأم()777وويلزإنجلترافيالسجونحالةكتابه

بريطانيافيالأولىالسجونإنشاءإلىأدىقانونإصدار

.العقابجانبإلىالإصلاحتصميمهافيروعيوقد

يشعروننزلاءهاتحعلأنالسحونهذهوقدحاولت

تصمىوأصبحتاقترفوهماعلىوالندمالضميربتبكيت

التوبة.دور

مستعمرةإلىأخفياالعقوباتأشكالأحدكانوقد

المجرمونكانالميلاديعشرالثامنالقرنوفي.نائية

حقولفيللعملالشماليةأمريكاإلىيرسلونالبريطانيون

حصلتعندماام،776عامهذاتوقفوقد.القطن

كانأم978عاموبعداستقلالها.علىالمتحدةالولايات

قدالمجرمينأوائلوكانأصعتراليا.إلىيرسلونالمجرمون

،التصرفيحسنوالمفإذاخدما.للعملهناكإلىأرسلوا

فيالحديديةالأصفادفيووضعتهم،الحكومةأعادتهم

.الوقوبناءالحجارةبتكسيرللقيام،مجموعاتشك!!

اممتخدامهابهدفعقابيةمستعمراتإنشاءتمذلكوبعد

)تسمانيالاندديمنزفانوممفىارثربورتمنفىمثلمنافي

.م8331عامأسم!الذيمماحاليا(

المصلحونركزالميلاديعشرالتاسيعالقرنبدايةوفي

الفكرةوكانت.منفردينبالسجناءالاحتفاظأهميةعلى

وقتا!ميجدونفإنهم،منفردينالسجناءتركتمإذاأنه

إصلاحهم.يمكنوبالتالي،جرائممناقترفوهفيماللتفكير

الصغيرةالزنزاناتمنالعديدعلىلتحتويالسجونوبنيت

زنزانةلكلوكان.وحدهمويعملونالسجناح!يعيشحيث

تم،الكنيسةلسجناءبالنسبةوحتى.للرياضةخاصمكان

الاخرين.النزلاءرؤيةمنلمنعهمطويلةبعوازلفصلهم

المنفصلالنظامكانعشر،التاسعالقرنأواسطفىولكن

بسببوذلكبمالصامتالنظامكبيرحدإلىبهاستبدلقد

فيمستحيلأ.أمراالمنفصلالنظاممنجعلقدالزحامأن

الرياضةويمارسونيعملونالسجناءكانالصامتأضظاما

بأنمنهملأييسمحلموأعنالنزلاءمنغيرهممع

الاخرين.منأيإلىوينظر،بل،يتحدث

غيرالمحددة،السجنعقوبةالمصلحونأدخلبعدوفيما

السلوكفحسنالس!ن.سلوكعلىتعتمدكانتالتي

بالاختلاطوالسماحالمزاياإلىيقودانكاناالجادوالعمل

أيرلندافيالأفكارهذهحربتوقد.الاخرينبالعسجناء

نورفوكجزيرةفيالإنجليزيةالعقابيةوالمستعمراتوفرنسا

درجاتعلىيحصلونالسجناءكانأستراليا.شماطئفي

تلكيفقدونكانواأوالجاد،والعم!السلوكحسنمقابل

علىيحصلونوعندما.سلوكهملسوءنتيجةالدرجات

إطلاقالممكنمنيصبحالدرجاتمنالمطلوبالعدد

سراحإطلاقفكرةالمصلحينبعضأدخلوقد.سراحهم

السجينسراحإطلاقيتمبموجبهالذي،المشروطالسجناء

لمفإذا.معينةبشروطيلتزمأنبشرط،مدتهانتهاءقبل

إطلاقنظامإلىهذاأدىوقد.للسجنيعادذلكيفع!!

وا!مع.نطاقعلىاليومالمستخدما!لشروطالسراح

هذهأدت.العشرينالقرنفيعلاحاتال!

فعلى،السجونفيالتحسيناتمنمزيدإلىالإصلاحات

القرنمنالثلاثينياتفيالسجونبدأت،المثالسبيل

خلفيةعلىتعتمدللإصلاحبرامجتطويرفيالعشرين

هذهجعلتوقد.الجسمانيةوحالتهوشخصيتهالنزيل

منبالرغ!اولكن.جدوىأكثرالإصلاحبرامجالويقة

.للامالمخيبةالمجرمينإصلاحنتائجكانتالجهودهذه

الموظفين،تدريبلضعف،البرامجهذهمعظمافشلتوقد

.الأهدافتحديدوعدم،الأموالاتوفروعدم

أنهالناسمنكثيرشعر،العشرينالقرنستينياتوفي

السجن.خارجأفضلبطريقةالمجرمينمساعدةبالإمكان

مراكزإنشاءفيالبلادمنالعديدبدأتلذلكونتيحة

فيالخالفونيعيق.الجزئيةوالبيوتالاجتماعيالإصلاح

إرشادهمويتم،سراحهمإطلاققبلالمؤسعماتهذه

تناقصوقد.السجنخارجالحياةمعالت!جفمنليتمكنوا

الاجتماعيالإصلاحبرامجولكن،الصجوننزلاءعدد

مرةالسجونوأصبحت،التوقعاتتحقيقفيفشلتأيضا

المنفصلة.المؤسساتهيأخرى

اليومالسجون

المشكلةهوالشديدالازدحام.الحاليةالمشاكل

بنيتالتيفالزنزانات،السجونمعظمفيالآنالرئيسية

سجناء.ثلاثةأواثنانبهاأصبحواحداسجينالتسعأمعاسا
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مزدحمةالسجونبأنالقضاةحكمالمتحدةالولاياتففي

العقوبةمنالمضلوبةالدستوريةبالحمايةأخلتبدرجة

سيئةالأحوالأصبحتإنجلترأوفي.العاديةوغيرالبشعة

غيرالجيشث!صناتفىالسجناءوضعتمأنهلدرجةللغاية

الشرطة.زنازينوفي،المستعملة

أدىفقد.كذلكأخرىمشاكلالسجونوتواجه

.التحسيناتعملصعوبةإلىالكافيةالأموألتوفرعدم

وبينأنفسهمالسجناءبنفالنزاعاتلذلكبالإضافة

صداماتإلىأحياناوتؤديعاليةتعتبر،السجنموظفي

،للازدحامنتيجةأكثر،تسوءالتيالأحوالوهذه.عنيفة

أواخرمنذالسجونفيالشغبحوادثمنعددإلىأدت

العشرين.القرنمنالستينيات

ومشاكلبالجريمةالحاليألاهتمامإنا!لستمر.النقالق

النقاشعلىالجمهورانتباهتركيزعلىساعد،السجون

أوضحتوقد.السجونوفعاليةأغراضحولالمستمر

فيفشلت،الجيدةال!صلاخبرأمجحتىأنهالدراسات

لصرأحهم.أطلقالذينالسجناءمنالك!ثيرإصلاحإعادة

معظمتركيزإلىالبرامجلهذهالظاهرالفشلأدىوقد

جهةومنعلاجا.وليسعقوبةبوصفهالسجنعلىالناس

تقللالسجونأنإثباتفيأيضاالخبراءفشلفقد،أخرى

عنالناسبكفأو،المجر!نبتعجيزإما،الجريمةنسبةمن

الخبرأءبعضنجإنالسببلهذا.القانونعلىالخروج

والأكثر،إنسانيةوالأكثر،تكلفةالأقلمنأنهنيعتقدر

مررأكزفيللقانونبالخالفينالاحتفاظتحمأن،إنتاجية

أنههؤلاءويرى.السجونمنبدد!الاجتماعيالإصلا!

السجن.فىالخطورةشديديالمجرمينوضعسب

وذلكتجارببعملقامتالمحاكمبعضهنالك

خارجبالبقاءللمجرمينتسمح،بالسجنأح!طمبإصدار

الدفعألمجرمينمنتتطلبالأحكامهذهبعض.السجن

فيعامةأعمالمزاولةيمكنهماوبذلك،جرائمهملضحايا

المجتمع.

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

سجن،فلي!علم،الجريمةال!صلاحية

العقوباتمستعمرةالعائمةالسجونبالمراقبةالمشروطالإفراح

سجن،ليوجيتالسئمنجترازألكا

جود،ردهوالعقوبةايمةلجرا

)أنواعالسجنانظر:.القصوىالسلامةسجن

السحون(.

المستوطنينأوائلعلىيطلقتعبيرالمئفدونالسجئاء

ظلفىعاشواالذينأسترأليا،فيومعجانيهمالأوروبيين

بعضفيقاسيا،كانكماعصرنا.بمعاييروحشيايعدنظام

التاسعالقرنوبداياتعشرالثامنالقرنبمعايير،الأحيان

هؤلاءمعالتعاملفى،السوطكان.الميلاديينعشر

المناطقوفي.العقوباتلتنفيذالاستخدامشائعالسجناء،

بمستعمراتالمعروفةالسجونبعضاكتسب،النائية

للرجالمستعرجحيمأنهاعلىوأسعةشهرةالعقوبات

المهرةالسجناءمنضئيلعددكانإليها.يرسلونالذين

الحياةأنإلا،حياتهمفيالنجاحبعضإحرازعلىقادرين

غيرالمستوطنونهؤلاءوضعلقد.لمعظمهمقا!ميةكانت

الأوروبيللالمشيطانألاقتصاديالأساسفيهمالمرغوب

صناعةتطورتلماوتعبهمكدهمولولا.أستراليافىالمبكر

والطرقاتالعامةالع!ائرشيدتولماأبدا،الصوف

لجسور.وا

السجناء

،الميلاديعشرالتامنالقرنسنواتكانت.النفى

الثورةكانتبريطانيا.فىوألاضطرابالتغيرسنوات

معداتاختراعتمفقد.بريطانيالتغييرالبدايةنقطةالزراعية

وسبل،المحاصيللإنماءأفضلوطرق،جديدةزراعية

الناستأثربعد،وفيماوإكثارها.الماشيةلتربيةمتطورة

علىوكثيرةجديدةمصانعقامتحيثالصناعيةبالثورة

الصناعية.الثورةانظر:.سريعنحو

أسلافه!عاشالذينالناساجبر،الريفيةالمناطقفي

القسموانتقلمغادرتها.على،كمستأجرينالأرضعلى

بفرصفيهايحظوالمأنهمغير،المدنإلىمنهمالأكبر

بها.يعتدلاقليلةأعمالبعضوجدتقلةعداللعمل

واسعا.انتشاراالخمروإدمانالفقرانتشرفقدوبالتالي

علىالاعتداءوبخاصة،الجريمةأنتشرتوكذلك

منقلةإلاالوقتذلكفييكنولم.الخاصةالممتلكات

الشرطة،كظامأما.القانونفرضعلىتعملالشرطةرجال

القرنحتىيتطورفلمهذا،يومنافيعليههومانحوعلى

منبحقتتخذالتيالعقوباتكانتكماعشر.التالممع

علىوتشتمل.القسوةفيغايةمتلبسينعليهميقبض

إحدىإلىالمجرمالشخصنفيأي،والنفىالموتعقوبة

البحار.ورأءفيماالواقعةالبريطانيةالمستعمرات

لمعاقبةشكلاام718عامالنفيسياسةاعتمدت

رخيصةعاملةأيدلتوفيروطريقة،المدانينالسجناء

السجناءهؤلاءوكانأمريكا.فيالبريطانيةللمستعمرات

بأعماليكلفون،المستعمرةإلىوصولهمعند،المنفيون

أنهاعلىالنفىسياسةبرهنت.السفنربابنةلهميحددها

الثامنالقرنستينياتخلالفىأنهحدإلى،للغايةناجحة

سنويا.مجرمألفمنأكثرإبعاديتمكانعشر
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إلىالمجرمينإبعادالأمريكيةالتورةحربأوقفت

نأإلىبالتاليأدىالذيالأمر،الأمريكيةالمستعمرات

المدانينمنبحشودغاصةبريطانيافيالسجونتصبح

الحكومةوألقتالبحار.وراءماإلىإرسالهمينتوون

غيرصواريبلاسفنهياكلفيالمدانينبالمجرميناشبريطانية

نهرفيالسفنلهذهامشخدامأولوكانللإبحار،صالحة

أسسفنواالسجونفيالحياةظروفوكانت.لندنفيأضايمزا

الأوبئة.فيهاوتكثربالفئرانتعجفهيالسوء.فىغاية

استقلالها،الأمريكيةالمصتعمراتنالتعندما

يأقبولرفضت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتوتكونت

النفيتلغلمالبريطانيةالح!صمةأنإلابريطانيا.منمجرم

عنتبحثوأخذت،العقابوسائلمنوسيلةبوصفه

امشعراضوبعد.المجرمينتقبلأنيمكنجديدةأماكن

إفريقيا،منأجزاءذلكفيبما،الغرضلهذاكثيرةأماكن

منالشرقيالجنوبىالساحلعلى،بايبوتانيأنبدا

الكبيرةالمسافةمنالرغهاعلىالأفضلالخيارهوأمشراليا،

علىأخطارايشكللالأنهبريطانيا،عنتفصلهالتي

كانفقد،ذلكعلىعلاوة.الإفريقيةكالمواقعالصحة

زارأنأصهممبقالذيبان!ض،جوزيفالسيرالنباتعالم

.إيرلأوعسطسيدعىرائرأمري!صفادأطوحةاهذهرسم.أم581م

كتبقدأم،077سنةكوكالقبطانبصحبةأ!شراليا

تقاممستعمرةأيةإنقائلا:واقترحالمكانعنبراقاتقريرا

الغذاءمنيكفىماإنتاجعلىبسرعةقادرةستصبحهناك

موقعابايبوتانياختير،أم786عاموفيحاجتها.سمد

غادر،أم787عاممايووفي.جديدةعقابيةلمستعمرة

ووصل،فيليبآرثرالقبطانقيادةتحتأسطولأولإنجلترا

.أم788!شةبايبوتانيإلى

و1787عاميبين.المنفيينالسجناءأعداد

أستراليا،إلىالنفيفيهانتهىأسذياالعاموهو،أم868

نفيكماالسجناء.منألفا016نحوإليهانفيقدكان

وحتىأم787مشةمنذويلزساوثنيومستعمرةإلى

القرنمنالأربعينياتفىالمستعمرةتلكإلىالنفىتوقف

05.12و.رجل،ألف68علىيزيدماعشر،التاسع

كلاتضم،الوقتذلكفيويلز،نيوساوثوكانت.امرأة

وكوينزلاند.بفكتوريااليوميعرفوما،نورفوكجزيرةمن

ديمنزلاندفانإلىنفيام،853حتىأم308عامومن

رجل،ألف55حواليتسمانيا(،باسمالآن)المعروفة

،أم868حتىأم085منأبعد،كما.امرأةء،12.و.

الغربية.أسترالياإلىرجل01).00قرابة
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تحتفظالتيالسحلاتتبين.المنفيينالسجناءخلفيات

غيركانواسجناءأربعةكلمنثلاثةأنالسلطاتبها

ثلاثةكلوبين.سنة62الأعمارمتوسطوكان.متزوجين

الرومانمنكانواتقريباوثلثهم،البروتستانتمناثنانكان

وأعمالأالذكورمنالعظمىالغالبيةوكانت.الكاثوليك

فيخادماتمعظمئهنعملفقدالنساءأما،مزارعين

الكتابة.أوالقراءةتستطجعالمجرمينمنقلةوكانت.المنازل

نحوأيرلندامننفواالذينالمنفيينالسجناءنسبةوكانت

أسترالياءإلىنفواالذينمجموعمن52%

التىالأحكاممددترأوحت.المنفيينالسجناءجرائم

السجنأومشة2وأسنواتسبعبينبالسجناءأنزلت

هؤلاءاقترفهاالتيالجرائمأنالسجلاتوتبين.الحياةمدى

التيالجرائمأنواعكلعلىتقريباتشتملكانتالسجناء

منهم،الساحقةالغالببةولكن.الإنجليزيالقانونعليهانص

ضدجرائمارتكابهمبسببإبعادهمتم،85%نحوأي

الصغيرةالسرقةجرائمذلكومن،الخاصةالممتلكات

والتزويرالجيوبونشل،بسيطةقيمةذاتأشياءكسرقة

نفوافقدالسجناء،بقيةأما.والاختلاسالطرقوقطع

العمد،والقتلالاغتصابفيهابمامتنوعةجرأئمألارتكابهم

.والبحريالعسكريالنظامضدجرأئمإلىبالإضافة

إلىنفواقدالسجناءمنهائلاعدداأنالكثيرونيعتقد

لا،فقطبسيطةأقلإ4ولكن.سيامميةإداناتنتيجةألمشراليا

يأ،الفتنإثارةبسبطنفيتالتيهي%،أإلىتصمل

.أخرىسياسيةلجرائمأوالتمرد،علىالتحريضمحاولة

مننفواالسجناءمعظمفإن،الشائعللاعتقادووفقا

نأولاشك.خووةغيرجرائملارت!شابهمنظرابلادهم

عقوباتتفرضكازرت،الوقتذلكفيإنجلترا،فيالقوانين

فبعضنسبيا.خليرةغيرجرائميرتكبونالذينبحققاسية

دونماشخصأرضلدخولهمأومنديللسرقةنفواالسجناء

السجناءمنالأقلعلى7%0أنتبينأسمجلاتأن!!،.إذن

وأن،الأقلعلىأخرىبتهمةادينواأنلهمممبقابعدواالذين

تهمة.منبأكثرأدينواأنلهمممبقمنهمالنصفنحو

النفي،فيهااسشمرالتيالفترةخلالألابىأء،تضاربت

مجردأنهمبعضهمفأكد.المنفيينالسجناءطبيعةحول

وطبقا.الجريمةعبىعاشوابطعهمأشرارونساءرجال

البريطانية.المدنفىالسجناءأسوأفهمهذهالنظرلوجهة

السجناءأنهيأخرىن!وجهةاخرونطرححينفي

البطالةمنقاسوافقراتأناسلأنهمجرائماقترفوأالمنفبن

ذلكفىصعبةاجتماعيةظروفومن،السكنورداءة

هذا.يومناحتىقائمالايزالالطرحوهذا.الوقت

منقليلعدداستطاع.المنفيينالسجناءمشاهير

فيحياتهمفينجاحايحققواأنالمنفيينالسجناء

سبيلعلى،ونتورثدارسىأصبحفقد.المستعمرات

ونتورث،تشارلزوليمالمعروفالمكتشفوالدوهو،المثال

ساوثنيوفيالأولىسنواتهفيوثرأءنفوذذاأعمالرجل

علىصورتهتظوالذي،جرينوىفرانسيعسوكانويلز.

المهندسهو،دولاراتعشرةفئة،الأستراليةالنقدورقة

سيدني.مدينةفيالمتميزةالمبانيعنالمسؤولالمعماري

ذلكفيبما،أليومحتىقائماالمبانيهذهبعضومازال

ريدوأصبحمتحفا.الانتستخدمالتيباركالهايدثكنات

نيوحاكم،لاشلانلماكووريالشخصيالطيب،فيرن

ضاحيةوسميت.أم821و181.عاميبينويلزساوث

ماريوأصب!حت.لهتكريماباسمهسيدنىضواحيمن

وثرواتسفنصاحبة،أم297عامنفيتالتي،رايبي

أصحابأذكىمنوكانتويلز،ساوثنيوفيطائلة

نفىالذي،درايريتشاردوأصبح.المستعمرةفىالأعمال

شخصيةأم،897عامانتفاضةإخفاقبعدأيرلندا،من

سجناءوأصبحديمنزلاند.فانإقليمفىومعروفةلامعة

تيريوصمويللوردمسيمونأمثال،آخرونمنفيون

أثرياء.أعمالرجال،كابلوهنريآندروودوجيمس

المنفيالسجينحياة

السجناءبهيقومكانالذيالعملاعتمد.العمل

مهنعلىالمستوطنينلدىللعمليخصصونالذينالمنفيون

بعضهمكانحينفى،بحارةعملوأفبعضهمأ!ميادهم.
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.الصارمالتأديبحيثالمناطق
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المزارعفىعمالأاشتغلوامنهمالغالبيةولكنعمالآ،الاخر

فيخادماتاشتغلنالنساءومعظم.للمواشيرعاةأو

مثلمسؤوليةأكثرمواقعشغلنمسهنقليلةونسبة.المنازل

أداءمنهمطلبالذينالمنفيونالسجناءأما.ممرضاتالعمل

متنوعةعديدةأعمالفياشتغلوافقدحكوميةخدمات

فعمل.الحكومةوحاجاتمهاراتهمباختلافاختلفت

عملحينفي،وكتبةوخياطينبالأجربنائينبعضهم

إحراقأووالعجلاتصئالبراميلفيالآخربعضهم

الممفييرالسجناءغالبيةأنإلا.الإسمنتلصنعالكلس

امشخدامهماتمقدحكوميةخدماتتأديةمنهمطلبالذين

المجموعاتأفرادوكان.العامةالحكوميةالأشغالفيعمالأ

وينفذونبالسلاسلمقيدونوهميعملونبالحديدالمقيدة

سبيلوعلىللظههر.قاصمةكانتماوغالبابمشاقةأعمالآ

قطععليهكانالولىشقفيمنهمعملمنفإن،المثال

بيديه.سطحهاورصفوتسويتهاالأرضوتمهيدالأشجار

الوقوفماكووري،مرفأفي،منهمالواحدعلىكانولربما

يبنيكيالماء،فيجسمهونصصأضهار،اطوالقدميهعلى

وتفريغها.السفنلتحميلرصيفا

بعدإلاموحدةثياباالمنفيونالسجناءيرتدلمالكساء.

واسعة.جاهزةثيابايرتدودقبلهاوكانوا.أم081عام

فيظهرتماأوأ!الموحدةالصفراءالملابسوظهرت

عشر.التاسعالقرنمنالعشرينياتشيويلزنيوساوث

فيديمنزلاندفانفيشائعةأصبحتماوسرعان

يطلقأناستحقلدرجةعشر،أضالميعاالقرنمنالأربعينيات

افيبتوى.اكناريطيوراسمالمنفيينالسجناءعلى

حكوميةخدماتيؤدونالدينالمنفيينالسجناءعلىتوزع

أشعو.مشةكل

فقطعان.الأولىالسنواتفىنادراالطعامكانالغذاء.

،الأدغالفيتاهتويلزساوثنيوإلىجلبتالتيالأبقار

وكاناكلها.لعطلمالوصولبعدزرعتالتيوالغلال

اللحممنيتألفالمنفيينللسجماءالأساسياليوميالقوت

والحيواناتوالطيورالسمكأنواعمنيتوافروماالمملح

مادةالحنطةكانتاصطيادها.لإمكانبىناقيالأضى

الناشئةالمستعمراتوكانت.كماليةمادةبالاحرىأونادرة

بريطهانيا.مخازنمنإليهايصلماعلىكليااعتماداتعتمد

ديمنزلاند،فانفيالمنفيينالسجناءمجموعاتأنويعتقد

كانماأبادتقد،الطعامعنللبحثترسلكانتوالتي

الإمو.طيورمجموعاتمنالجزيرةفي

حصصتحديديتمكانالمستوطنةرمعوخبمجردلكن

لتنظيماتوفقادقيقاتحديداالارزاقمنالمنفيينالسجناء

منالعشرينياتخلال،الحكومةحددتفقد.رسمية

التموينيةالموادمنأاللأساسيةاالحصةالتاسئكشر،القرن

منكيلوجراماتبثلاثةالأسبوعفيالذكرللسجين

الذرةمنوثلثوكيلوجرامالمجروشالقمحأوأ!حينا

الخضراواتأماالسكر.منجم09و.المجروشةالشامية

نصيبوكانوالآخر.الح!تب!تتوزعكانتفقد،الطازجة

للسجناءوبالنسبة.الرجلنصيبثلثالمنفيةالعسجينة

خاصين،عملأربابلدىلأعمالللقيامتعيينهمتمالذين

المتبعةالتنطماتفيالمحددةأنصبتهميتسلمونيكونوافلم

مقيدينيعملونالذينالسجناءوكاد.دائمبشكل

الإضافية،العقوباتمواقعفيأو،الحديديةبالسلاسل

مرفأفىالمثاليةالوجبةفكانتأقل.نصيبايتسلمون

كانرديءثريدمنتتألف،المثالسبيلعلى،كووريما

سكيلي.اسمعليهيطلق

42منأكثرأمترالياإلىأبعد.المنفياتالسجينات

من%61الشرقيةالمستعمراتإلىمنهنأرسعل،امرأةألف

بتأديةيقمنمنهنأمحظمىاالغالبيةوكانت.الإجماليالعدد

علىمعابقا،بهالقمنكنالتيبتلكشعبيهةمنزليةخدمات

فيماكن(الثلثالأقل)علىمنهنكبيراقسماأنمنالرغم

.سارقاتأومومساتسبق

فيخادمات،رئيسيبشكل،يعينالنمسوةكانت

فيبعضهنويبقى،المنفىم!!انإلىالوصوللعدالمنازل

الطعامبهاعداد،منزليةلأعمالأيضاليقمنالح!صميةالخدمة

عكسوعلى.أخرىأعمالأيأو،المنفيينأطسجناء

البعيدةالريفيةالمناطقإلىنفيناللواتيالنسوةفإن،الرجال

المدنفيرئيسيةبصورةالباقياتوظلت.قلةكن

.المستقرةوالمقاطعات

ديمنزلاند،وفانويلزساوثنيوفى،الحكومةأقامت

بالنسبةسجوناوكانت.المنفياتللسجيناتنسويةمصانع

الإبعاد،جهةإلىالوصولبعدبجرائمإدانتهنتمتللواتي

عملأربابلدىتعيينهنينتظرنلمناحتجازومراكز

للسجيناتبالنسبةأما.للحواملاستراحةوموا!جدد،

،النسوةوكانت.رؤوسهنتحلقكانتفقد،المشاكسات

فىبمامحتلفةبأعماليقمنذكرها،سبقالتيالمصانعفي

علىشمهرةالمصانعهذهاكتسبتوقد.صئالثيابذلك

سجناءكانوالمنوخاصة،المستقبللعرائسبيوتأنها

سابقا.منفي!ت

،المستعمراتفييولدونالذينالأطفالكان.الأطفال

معدلوكان.للحكومةدائمقلقمصدر،منفيينمعجناءمن

جدا.عاليامتزوجاتغيرأمهاتمنالأطفالولادة

،الأمهاتلهؤلاءكبيراعارايجلبلمذلكأنمنوبالرغم

كما،بأطفالهنالعنايةفيصعوبةوجدنمنهنالعديدفإن

لهنعينتاللواتيوخاصة،النسوةهؤلاءمنالكثيرأن

رفضن،حوامللكونهنالمصانعإلىاعدنثموظائف
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متأقالكولذ.لهمقأطفاءباآءسماأإعطاءرفضن،ملحوا

سنةلهممدرسةأولوأنشئت.للأيتاممدارسالحكومة

،بوركريتشاردوالسيرماكووريحكاموحاول.ام108

التربيةمنبشيءالمنفياتالسجيناتأولادتزويد،خاصة

الأرضمنءضافيةهباتالحكاممنحكما.الدينيوالتعليم

انتهاجعلىلتشجيعهممحاولةفيالمنفيينالسجناءلابائهم

كانتالإجراءاتهذهمثلأنإلا.طبيعيةأسريةحياة

محدودا.نجاحاإلاتلقولم،متباعدةفتراتوفي،قليلة

ئاريخيةنبذة

تأسيسها،منالىةولىالأيامخلال،مجتفالمستعمرةكان

أعدادتسودهديمنزلالد،وفانويلزساوثنيومنكلفى

سكانعددإلىنسبتلهموكانت.المنفيينالسجناءمنكبيرة

قرابةالتامئكلشر،القرنمنالثانيالعقدفي،المستعمرة

إلىالمنفيينالسجناءنسبةكانتأم831سنةفيبل%6،0

إليهمأضيفماإذاأخرى3%0عليهايزيد%،54اسمكان

ينظرونالنقادبعضوكان.قبلمنمنفيينسجناءكانوامن

الامتدادواسعةمفتو-4سجونأنهاعلىالمستعمراتإلى

مجرمين،كانواأنممبقالذينأولئكأوالسجناءيقطنها

تتركزمخاوفهموكانتأسود.مستقبلالأسترالياويتوقعون

وأولادهن.المنفياتالسجيناتحولخاصة

نأمنالرغمعلىأستراليا.شرقيفيالنفينهاية

ساوثنيوإلىالنفيعلقتقدكانتالبريطانيةالحكومة

إلىالنظامهذال!عادةمحاولاتجرتام،084عامويلز

قامتوقد.التاليةالعشرالسنواتخلالالمستعمرةهذه

معظمصفوففيالمحاولةلهذهشديدةمعارضة

عددهمكانالذينالأحرارالمهاجرينولاسيما،المستوطنين

القرنمنالثلاثينياتخلالمتزايدنحوعلىارتفعقد

وقامت،للنفيمناهضةهيئاتوتشكلتعشر،التاسع

قامت،ام848مشةوفىللمبدأ.رافضةواسعةبمحاولات

وراندولف،هاشيميسفينتيباممتقبالغاضبةحشود

الحكومةلإقناعبالهتافات،المنفيينبالعسجناءالمحملتين

بأن-آنذاكالنفىلوقفمعارضةكانتالتي-البريطانية

حدةوتفاقمت.انتهتقدويلزساوثنيوإلىالنفيأيام

لمناهضةعصبةفيهاوتشكلتديمنزلاندفانفيالمعارضة

نأإلا.المناصرينمنكبيرةأعدادااستقطبتإليهاالنفي

سياسةفيالاستمرارفكرةيؤيدونكانواالناسبعض

وليمأمثالالأثرياء،الأراضيأصحابوبخاصة،النفى

نأإلا.المعتقلينلاحدابناكانالذي،ونتورثتشارلز

وفيبريطانيا.فيأيضالهامناصرينوجدتالنفيمعارضة

عاموفي.الشرقيةالمستعمراتإلىالنفي،ألغىام852عام

علىسيدنىمنبالقربحكوميةمزرعةفييعملونالذي!الأيرلنديودالمنفيودالسجناءامشولىعندماأم408عامحدثتهلكاسلانتفاضة

لإخمادها.قامواالجنودأنإلا؟الأسلحة
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إلىالنفىأنإلا.هوبارتإلىمنفياخروص!!،أم853

.أم855سنةانتهىحتىاستمرنورفولك

نظاماختلفأستراليا.غربيالمنفيونالسجناء

فينظامهمعنكثيراأسترألياغربفىالمنفيينالسجناء

أستراليا،غربفىنظامهمبدأفقد.الشرقيةالمستعمرات

واممتمرحكومتها،منطلبعلىبناء،امء8.عام

أصمأخرياالأمشرالطالاقتصادد!نأم868عامحتى

أنهواعتقد.المستوطنونتمناهاالتيبالسرعةيزدهر

شمقطريقعنالاقتصادتنشيصأالمنفيينالسجناءلإمكان

للحكومة.الأخرىالعامةبالأشغالوالقيامالطرق

فىبهقاموامانحوعلىرخيصعملبتوفيروكذلك

المنفيينللسجناءمهمةأولكانت،الحقيقةوفي.الشرق

لإيوائهمكبيربحجمفريمانتلفيسجنبناءهى

أنفسهم.

بعدإليهاينقلونا!سشعمرةإلىالمنفيونالسجناءكان

عندواستخدموابريطانيا.فىعقوبتهممنجزءايقضواأن

شروطضمن،عامةح!سوميةأشغالتنفيذفىوصولهم

الاختبارعمليةتنفيذبهاتحمكانالتىبتلكشبيهة

الحسنأصسلوكاكانحيثديمنزلاند"فانفياسملوكى

كماتحرر.بطاقةعلىالحصولمنالمنفيالسجينيمكن

العفوصاحبهيمنحالحسنالسلوكفيالاستمراركان

يستطجعلاالعفوهذايمالمنأنهووالشرط،المشروط

ونيوفكتورياإلىالناستدفقوأدىبريطانيا.إلىالعودة

بحثاعشر،التاسعالقرنمنالخمسينياتفيويلز،ساوث

بالعفو.المشروطالانعتاقاستبدالإلى،والثروةالموطنعن

أستراليامغادرةمنيمئصاحبهالمشروطالانعتاقوهذا

الغربيةأستراليافيالمنفيونالسجناءيشكلولم.الغربية

إلىبالنسبةالحالهوكما،السكانمنكبيرةنسبة

الشرقية.المستعمرات

الثمنتقديرالمستحيلمن.المنفيينالسجناءتراث

المنفيفيفحياته،إنسانيتهمنالمنفىالسجيندفعهالذي

سج!تألف061أصلومن.بائسةحياةغالباكانت

م!!انالنفسهاتكسبأنفقطقليلةحفنةاستطاعت،منفي

أممثيريناأنللسخريةيدعولأمروإنه،التاريخكتبفى

نظروجهةالناسبعضيطرح.أدغاللصوصكانوامنهم

حياةالمنفي!تالسجناءمنحأمشرالياإلىالنفيأنفحواها

بتوفيروذلكبريطانيا،فيسيحيونهاكانواالتيمنأفضل

آخرينأناساأنإلا.جديدةحياةلممارسةلهمالفرصة

الذيالمنفيينالسجناءمعاملةنظاموحشيةإلىيشيرون

أيةإنويقولون،الإصلاحمنأكثربالعقوبةيهتمكان

تضيعكانتصالحا،يصبحكي،المنفيللسجينفرصة

فىجديدةحياةلممارسةالفرصةوكانت.السياطخلال

للغاية.محدودةالمستعمرات

التاريخفيالمنفيينالسجناءفترةإنبعضهمويقول

التيا!لساواةنزعةوأنالبلد،ذلكتاريختشكلالأسترالى

جذورهمافيتعودانالزمالةوروحالأمشراليينإلىتنسب

نإويقولونالرأيهذاآخرونويخالف.الفترةتلكإلى

جلبواالذينهمبعدفيماجاءواالذينالأحرارالمهاجرين

هناكليسولكنالحر.والمجتمعالديمقراطيةمفاهيممعهم

فيحيويادوراأدواالمنفيينالسجناءأنحقيقةفيشكأي

فقدديمنزلاند،وفانويلزساوثنيوفيالمستوطناتإقامة

الذيالرخيصالعملعلىالمستعمرتينهاتيناقتصاد"ضام

لإقامةأساسياالعملهذاوكان.المنفيونالسجناءوفره

السجناءكدأنكما.الصوفوبخاصةمتنوعةصناعات

وصناعةالجسور،وبناء،الطرقشقوراءكانالمنفيين

إلىالصوفتحملكانتالتيالصغيرةالنهريةالمراكب

السجناءأولئكبهقامالذيالعم!!أحياوقد.الموانئ

علىووضعهالمستعمرةاقتصادالغربيةأستراليافىالمنفيون

صلبة.أرضية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لرتا،لياستراأ

ا،:ل1لالأسصواا

وكيم،ل!طي

ارثربورت

ليمو،لى!يريدر

رترآ،ليليص

ضةنتفاا،ه!!س!طكا

اةدغالالصوص

الموضوعصرعنا

شلانلا،كووريما

والمواصلاتالمقل

جزيرة،لور!وك

هريلسيرا،يزها

السجناء

أ-الممى

المسفييرأسمتجماءادأعدا-ب

المنمييرالسحناءخلفياتج

المنفيينالسجناءحرائم-د

المنفييرا!متجناءامشاهيرهـ

المنفيالسجينحياة

العمل-أ

الكساء!-

الغداءخ

تاريخيةنبذة

المنفياتالسجينات-د

الأطفالهـ-

الغربيةالبلادفيامشخدمتسفنالعافمةالسجون

علىترسوالسفنهذهوكانتسجونا.أوللمجرمينمأوى

إنجلترا.فيالجنوبيةللسواحلالبحريةوالموانئالتايمزنهر

نأبعداضطراراام776عامإبانالنظابمهذااتبعوقد

وقفعلىالبريطانيةالحكومةالامريكيةالمعارضةأجبرت

كانوبذلك،الأمريكيةالمستعمراتإلىالمجرميننقل

يعملونالعائمةالسجونفىيعيشونالذينالمذنبون



918السحالي

البستنةالأعمالهذهمنالنهار،أثناءالعامةبالمشروعات

قيعانها.منوالطميالرملبرفع،المائيةالمجاريوتطهير

الظروفوكانتالعصر.ذلكبمقاسسناجحاالنظامويعد

السجونمنحالأأحسنالعائمةالسجونفيالمعيشية

وقتمنالأمراضتفشيولكن.الوقتذلكفيالعادية

هذامعارضةإلىالسجونمصلحيدعاالسفنعلىلاخر

الروحعلىمميئتأثيرمنالازدحاملظروفلماالنظام

المسجونين.بينالمعنوية

عددفاقعندما،النظامبهذاالعملتوقفوقد

السجونإمكاناتكلبالحبسعليهمالمحكومالمسجونين

ونتيجة.المذنبينكلاستيعابدونحالتلدرجة،العائمة

بانكص!،-جوزيفالسيرتوصياتالحكومةقبلتلذلك

منأسطولوأبحربأستراليا.بايبوتانيإلىالمذنبينلنقل

.أم788صممامألمشرالياإلىفوصلام787عامالمذنبين

.السحابالزمامانظر:.السحاب

غباراستنشاقعنينتجرئويداءالسلدكيالسحار

ثمومنالسليكا،لغبارالتعرضمعدلويرتفعالمتبلر.اسمليكا

والصلبالحديدومصاحالمناجمعمالبين،المرضالتقاط

المشوروثقببالرمالالتنظيفمجالفيوالعاملين

.الصنفرةوموادوالزجاجالفخاريةالأوافيوصناعة

بسيط:السليكيالسحارداءمنأنوأعثلاثةوهناك

بهتحيطالسليكاجسيماستنشاقفبعدوحاد.ومضاعف

)انتفاخا(عقيدةالندبيالنسيجويكون.ليفيةندبيةأنسجة

كثيربوجودالبسيطالسليكىالسحارويعرف.الرئةفي

تكونهويستغرق،الصدريةالسينيةالأشعةفيالعقيداتمن

السحاريؤثرلاعاموبوجهعاما.02إلى1.منعادة

يتطورقدذلكويم،الرئةوظائفعلىالبسيطالسليكي

فيهتتجمعالذي،المضاعفالسليكيالسحارإلىالمرض

وعندما.الليفيةالأنسجةمنكتلشكلعلىالعقيدات

النفسقصرمنالمريضيعانيالرئةثلثمنأكثرشليف

السليكيالسحارويؤدي.العاديةبوظائفهاالرئةقياموعدم

الحادالسليكيالسحارأماأحيانا.الوفاةإلىالمضاعف

المضاعفالسليكيالسحارمنأسرعبشكلفيتطور

إلىيؤديلأنهثلاثةأوعامينخلالالوفاةإلىويؤدي

الإصابةوتكثر.بالسوانلالرئتينفيالهوائيةالأكياسامتلاء

غبارمنعاليةلتركيزاتيتعرضونالذينالعمالبينبه

الصحخور.وثقببالرمالالتنطفعمالمثلالسليكا،

ويمكن.السليكيالسحارلدأءفعالعلاجيوجدولا

التىالهندسيةوالتقنياتالتهويةنظمبامشخداممنهالوقاية

العمل.موقعفىالسليكالغبارالتعرضمنتقلل

البنية.الرئةانظر:.القطئيالسحار

مثل-وبعضها.بالأفاعيالصلةقريبةزواحفالسحالي

مالحدالأفاعىبعضهايشبهبينماله،أرجللا-الأفاعى

شبهاأكثرف!الحجمكبيرةالسحاليأما،أرجللهولكن

والشكلالحجمفيبينهافيمااسححالىتتباينبالتماسئ.

النفس.عنوللدفاعللتنقلعديدةطرقولديها،واللون

منمختلفالوعا.0753منأكثرعلىالعلماءتعرفولقد

قارةفيتعيشنوع005منأكثروهنالك،السحالي

أستراليا.

علىالمقدرةالسحاليلدىليس.السحاليتعيشأين

منكثيريفعلكماجسمهاحرارةدرجةفيالتحكم

لاأماكنفيغالبيتهاتعيعقوعليه.الأخرىالحيوانات

المناطقفيمنهاتعيشالتيتدخلبينماإطلاقا،تتجمد

معظمتوجدوعليه.السباتفيالباردالشتاءذات

المناطقمنالدافئةوالأجزاءالمداريةالمناطقفيالسحالي

فيوجوداالزواحفأكثرالسحالىوتعتبر.المعتدلة

درجةارتفاعوعند.الأخرىالجافةوالمناطة!الصحاري

السحالي،تتحملهالالدرجةالصحراويةبيئتهافيالحرارة

أشعةلتفاديالرمالفيتغوصأوالظلإلىعادةتلجأ

المحرقة.الشمس

أحجامها"فيالسحاليتتفاوت.السحاليأحجام

فىقليلةسنتيمتراتيتعدىلاحجماأصغرهاإنحيث

كومودوتنينوهوأكبرها،حجميصلبينما،الطول

ثلاثةمنأكثرإلى،الشرقيةالهندجزرفىيعيعقالذي

ويختمي،الوزنفيكجم051وحتى،الطولفيأمتار

تعيعقالتىالسحالىورلمجموعةإلىكومودوتنين

والتيأستراليا،وقارةالهنديةالقارةوشبهإفريقياقارةفى

فيمترينمنأكثرإلىمنهاأخرىأنواعتصلقد

.الطول

الطرقالسحالىيميزماأكثر.السحاليتتحرككيف

مليون06ومنذ.الحركةفىتستعملهاالتيالمتنوعةالعديدة

فىتسبعالضخمةالبحريةالسحاليكانتمضتسنة

فىالضخمةالورلسحاليتسبحاليوموحتىالبحر،

منيوجدلا.أخرىإلىجزيرةمنمنتقلةالأحيانبعض

بالتنينيعرفماهنالكولكنيطير،ماالحاليةالسحالى

بعضفيتعيع!السحاليمنصغيرة!جموعةوهيالطائر

الهواءفيتنزلق،الشرقيةالهندوجزرآسياقارةمناطق

الطائراسمنجابيفعلكماأخرىإلىشجرةمنمتنقلة

أضلاعهاوبتحريكجانبها،علىالجلدمنثنيةبفردوذلك

فيالانزلاقمنيمكنهاالذيالشراعيشبهمامكونة

الهواء.
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والحريالحمريستضعاتقريا،مترينإلىطولهيصلالإفريقيالنيلىالورل

الصسيرة.الحيوا،تسالكتيرويقتاتاياءديوقتهمعظ!

تجاويفداخلأوالأرضعلىالسحاليغالبيةتعيش

طرقبعدةالأرضعلىالسحاشوتتحركالأشعجار،

تمضيالتيأصسحاليأمنالوزغ،أنواعفبعض.متباينة

مثلمتحركةمخالبلديهاالأشجار،فيوقتهامعظم

حمسبعلىوإخفاؤهاإظهارهايمكنالقططمخالب

تعملأصابعهافيبشقوقمزودبعضهاأنكما،الحاجة

الخشنةبالسطوحالخالبتتعلق.ممصاتأوماصةكأقراص

الممصاتأوالشقوقتلتصقبينماالأشعجار،كقلف

عناءدونالسيرالبرصيستطعولذلكبالأس!إلملساء،

منالمنازلأسقفيكسوالذيبالجصبالمقلوبمتعلقا

زجاجي.سطحعلىعناءدونالسيرلمكنهكما،الداخل

التيالعظايةوأسسحاليالمهدبةأستراليالسحاليويمكن

رجليهاعلىتجريأنالأمريكيةالمداريةالمناطقفيتعيش

الأمامية.أرجلهارافعةالخلفيتين

نأالأرضعلىتعيشالتيالسحالىمنكثيرتستيم

بعضأنكما.أرجللهلي!رفالسقنقور،أرجلدونتتنقل

فيتستعملهالاالبميةضعيفةأرجللهاأيضاالسقنقورأنواع

العمياءالعظايةالأرجلعديمةالسحالىأنواعوتضم.المشي

لأمريكاالزجاجيالثعبانوالأوروبيةالبطيئةالعظايةأو

ا!اليرلكوتتميز.الأسضايئالثعباشطوالسحاليالشمالية

ولا،آذانوفتحاتالتكوينجيدةجفونبوجودالأفاعيعن

الأفاعي.فيالخاصيتينهاتينمنأيتوجد

الإفريقىالنيليالورليقصىالأشحار.تسلقولإمكانهاحسباحةاويجيد

بوقأنفسهاعنتدابالسحالي.النفسعنالدفاع

بعضمثل-السحاليبعضتخادعسظ،متباينةششى

ماإذاذيلهمنهاكثيرفيبتر،أنفسهاعنللدفاع-الثعابين

بترهبعدلمدةالتلويفيالمبتورالذيلذلكويستمر،هوجم

آخر-عدوأيأو-لهاالمهاجمالمفترسالحيوانيشغلمما

.الهروبمنتمكنهابرهة

التي،النفسعنللدفاعالشائعةالخداعطرقومن

والضربوالفحيحالانتفاخ،السحاليتستخدمها

أكثرالاغشيةذاتالأستراليةالسحليةوتعتبر،بالذيل

النفس،عنللدفاعكوسيلةللخداعاستعمالأالسحالي

كبيراغشاءوتبرزالخلفيةأرجلهاعلىترتكزإنهاحيث

فحيحامصدرةفمهاتفتحثمعنقها،حولالجلدمن

حجمهامنأكبرتبدووبذلك،الأفاعىبفحيحشبيها

شرلحئامنظراتكتسبذلكإلىوبالإضافة.عديدةبمرات

تلكأكبرطوليبلغبينما،الطبيعيحالهاعكسمخيفا

السقنقورويخيففقط.سم08حوالىالسحالي

لمحاظهارالمفترساتمنأعداءهاللحسانأزرقالأمشرالى

.اللونالفاقعالأزرقلسانه

بلفقط،بالخداعمقاتلةالسحالىأنواعكلليمست

للعض،الضحمةفكوكهاوأقاربهاالاورالتستعمل

الثعابينعكسعلىولكن،المبرحللضربالقويةوأذيالها

منفقطنوعانيوجد.سامالسحاليمنجداالقليلفإن

حم!3

!

!!

!
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توجدالثعبانيةالسحالى

الأراضىفيفقط

وغييابأسترالياالرئيسية

تضعوكلها،الجديدة

بيضا.

فيتوجدسحديةوهيالهيليةهما:السامةادسحالط

وشمالىالأمريكيةالمتحدةالولاياتغربيجنوب

المكسيكية.ا!لخرزةالسحليةوقريبتهاالمكسيك

غريبةخاصيةالقرونذاتالصحراويةالسحاليلدى

رقيقتيارقذفباستطاعتهاحيث،النفسعنالدفاعفي

تهاجم،حينماتقريباالمترتبلغلمعسافةعينيهامنالدممن

وظهرهارأسهاعالىالموجودةالحادةالأشواكتمنحهاكما

المزودةالسحاليالناسمنكثيرويسمى.الحمايةمنمزيدا

أجسامهالتشابهوذلكالمقرنة،العلاجيمالقرونبتلك

العلاجيم.بأجسامالمفلطحة

لونحسبلونهابتغييرالإفريقيةالحرباءتشتهر

نفسهاالخاصيةتلكالسحاليمنولكثير،المحيطالوسط

النفس،عنللدفاعوسيلةالناسمنكثيريعتبرهاالتي

تستعملحيث،الأوقاتكلفىلذلكتستعمللاولكنها

لت!صسباللونتغييرخاصيةالصحراويةالسحاليبعض

منممكنقدرأكبرامتصاصمنيمكنهاداكنالوناجسمها

وذلكالباكر،الصباحفيخاصة،الشمسأشعةمنالحرارة

النشاطمنلتتمكنبسرعةجسمهاحرارةدرجةلرفع

ولممطفىالجوحرارةأشتدادقبلغذائهاعنبحثاوالحركة

بلونالصحراويةالسحاليغالبيةتتمتعوعموماالنهار.

الموجودةالسوداءالأشرطةمناسمهااشتقالملطوقةالسحلية

غربيج!وبالصخريةالمناطقفيتعيشوهيرقبتها.حول

.المتحدةالولايات

فحيحوإصدارفمهابفتحأعداءهاتحي!الأغشيةذاتالأستراليةالسحلية

فىقطرهويبلغبرأسها،يحيطالذيالكبيرالغمتماءتمددثم،فحئالأفاعىيشبه

سم.23النموالمكتملالدكر

ء*ءبرء
كارر

برح!7
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ذاتالغاباتفيتعيشالتيالسحاليكالبيةبينما،باهت

تراكيبهابتباينالختلفةالسحالىأنواعوتتميز.داكنلون

والأبيضوالبنيوالرماديوالأحمرالأخضرمناللونية

.لأسودوا

فيتعيشالتيالأنولسحالىذكورتخذبالتكاثر.

إلىالرأسلتحريكاطتزاوجإناثهاالأمريكيةالمداريةالمناطق

الغببتظهرنفسهالوقتوفي،مراتعدةوأسفلأعلى

إلىالذقنمنالعنقأسفليمتدجلدي)امتدادالألوانالزاهى

الأنثىجذبفيوالورلالوزغويعتمدالصدر(.بداية

تفرزحيثمنهما،كللدىالجيدةالشمحاسةعلىللتزاوج

الهورمصظتالحيواناتتلكمنللتزاوجالمهيأةالأنثى

فتأتىالحساسةالذكورأنوفتلتقطها(كيميائية)مرامميل

بياضة،السحاليغالبية.الإناثتلكمعللتزاوجسريعا

أنثىوتلتف!،بسيطهةأعشاش!فيالبيضبعضهاويضع

حدتوإذاالأعداء،منلتحميهبيضهاحولالسقنقور

.واحدةكتلةفيأخرىمرةتجمعهفهيبيضها،وتفرق

داخلالبيضفقسبعدصعارايلدالسحاليبعض

السحاشأنواعبعضفيالت!صاثريتمبينما،الأنفىجسم

تحصلحيث،الثديياتفيالتكاثرتشبهبطريقةالأخرى

وتلدتكويخها،أثناءالأمجسممنالغذاءعليصغارها

لا،الثد!اتإناثبخلافولكنهاالثد!اتمثلصغارها

أ!لادة.ابعدتغذيهمولاصغارهاترعى

تعي!أضياالذيلالسوطيةالسحاليأنواعولبعض

الاوروبيةالعظاياتأنواعوبعضالشماليةأصيكاظرةفى

فقط.إناثايفقسمخصبغيرتضئبيضافقطإناث

أكثروهوالعذريالتكاثرالتكاثرمنالنوعهذاويسمى

.الحشراتبينشيوعا

منأهميةأقلللتغذيةطرقاالسحالىتتبعالغذاء.

الأفاعي-بخلاف-وأممن،الأفاعىتتبعهاالتيالطرق

سحاليتتغذى.الحيواناتلابالنباتاتبعضهايتغذى

فيالواقعةالشهيرةالجلاباجوسجزرفيالبحريةالإجوانة

الطحالبعلىالإكوادور،ساحلقربالهاد!ئىالمحيط

حدوثعندتجمعهاحيثالصخورعلىتنموالتىالبحرية

السحاليأنواعمنمئاتوتتغذى.المنخفضالجزر

تقصرلاالسحاليوغالبية.الصغيرةوالحيواناتبالحشرات

بعضتلتهمحيثالآخر.دونواحدنوععلىغذاءها

القوا!علىيحتويمتنوعاغذاءالأستراليةالسقنقورأنواع

مثلالسحاليبعضوتعتمد.النباتاتوبذوروالديدان

بطبقةالمغطىللسانهاالحشراتصيدعلىالإفريقيةالحرباء

لتلتصقالحشرةنحولمسافةبقذفهوذلك،سميكةمخاطية

فريستهالسحاليأنواعبعضويمسك.الخاطيةبطبقته

المقاومة.عنتتوقفعندمامباشرةويبتلعهابفكيه

نشاطاتتهدد.السحاليتهددالتىالأخطار

الأقطاربعضوفى.السحاليأنواعبعضبقاءالإنسان

سحاليبمضهمويصطاد،السحاليبيضيجمإلناس

بيئاتتلاشتبينماللغذاء.الأخرىوالسحاليالإجوانة

تصطادكانتالماضيوفى.المناطقمنكثيرمنالسحالي

الصناعاتفيجلودهالتستعملالسحاليأنواعبعض

وبعضللنساء،اليدوحقائبالمحفظاتمثلالجلدية

البلدانمنكثيرولقدمنعت.الأخرىالجلديةالمنتوجات

.الغرضلذلكالسحالىصيد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السريعةالسحليةالحيوادحيوالى،الإحواسة

إلسقحقورالتاردقلماحيوانالتشوكوالا

العمياءالعظايةالدماعالطائرالتمين

الهيليةالزواحىكومودوتين

الورلالقرودداتالسحليةسحليةالتيحو،

اوزغةالرجاجيةالسحليةالحرساء

قويةأمتراليةسحالاللسانالزرقاءالسحالي

اللامعالأزرقلسانهابسببالاسمبهذاسميت.وبدينة

هناكيكونعندماأوغاضبةتكونعندماتخرجهالذي

قليلاحادةقويةفكوكالسحاليولهذهيتهددها.خطر

تحدثلاعادةولكنها،،مؤلمةعضتها.طاحنةوأسنان

تمزقاتتعسببأنالممكنمنأنهاغيرالجلدفيقطعا

.بقوةالجلدعلىالسحليةتقبضعندماوذلك،طفيفة

الالامتكراريمكنبأنهأستراليافيشائعاعتقادوهناك

الأنالاعتقادهذاوظهر.السحاليهذهعضةمنالخاتجة

بسهولة.يتلوثأنيمكنالعفمةعنينجمالذيالجرح

علاجحالةفىضارةتصبحلاالخلوقهذاوعضة

تأكل.التلوثحدوثوتجنبمطهرةبمادةالتمزقات

اللبية.والثماروالحشراتالقواقعالسحالي

!!!؟ءلأ!3كأ-!دكأء!7"*ءممىى!صيرط-3

غغ!ى*!كأ!)رر3ى3-كل

4"وو!*3،ممم
؟3"،!لمسىءكضءى*!3*/!ءكأكأ
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تتم)كيف!الدماغالسحائى،الالتهابانظر:السحايا.

(.الدماغحماية

والمصبوباتالصب،الهوائيةالديناميكاانظر:.السحب

الورقيةالطائرة)الحماح(؟الطافرة(؟المصبوباتعمل)كيفية

(.الورقيةالطائراتتطير)كيف!

دقيقةثلجيةبلوراتأوالماء،قطيراتمنكتلالسحب

قبةتحتالبيضاءالسحبارتفعتوإذاالهواء.فيمحلقة

الأصيل،شمسبحمرةتلونتأو،الصافيةالزرقاءالسماء

كما.الطبيعةحسنإلىالجمالمنمسحةتضيففإنها

إذا،المناخيةالأحوالتغييرفيمهمادوراالسحبتؤدي

وكلاهما،الثلوجتساقطتأوالأمطار،منهاهطلت

أوالدمارفيالسحبتتسببقد.الحياةلاستمرارضروري

برد،هيئةفىالأرضعلىتساقطتإذا؟الوفياتحدوث

أعاصير.أو

،الصوفمنكتلهيئةفيالسحببعضتظهر

الريش.منضخمةكتلهيئةفيالاخربعضهاويظهر

هذهوفىللسواد،مائلاأوباهتا،يكونقدالسحبولون

معظمتستقرولا.الأرضسطحعلىالظلاميسودالحالة

عندمادوما،ش!طهايتغيربل،وأحدةحالعلىالسحب

أجزائها.بعضويتبخر،الجافةالرياحتدفعها

نرىولذا،الأخرىالكواكبمعظمالسحبتكسو

وزحلوالمشتريالزهرةمؤلكلالجويالغلافأن

حجبإلىيؤديمما،السحبتكسوهونبتونوأورانوس

سطحمعظميبدوبينما.الكواكبهذهعلىالرؤية

السحبوجودلعدمواضحا،صافياكالمريخآخركوكب

الخارجي.الجويبغلافه

السحبأنواع

السحب،أنوأعمختلفالجويةالأرصادعلماءيعرف

الكلماتبعضعلىاصطلحواثمومنمظهرها،حعسب

السحبعلىتدلستراتو،البادئةفمثلانوع،لكلالمميزة

السحبعلىتدلكومولولر،والبادئة،المتلبدةأوالطبقية

متموجتعنيسيرو،والبادئةبيضاء،كتلهيئةفيالركامية

البيضاء.المتموجةالسحبهيالسمحاقوسحب

كذلك،السحبأنواعالجويةالأرصادعلماءويصنف

يلى:فيماالأرضسطحعنارتفاعهاحسب

سطحمنالقريبةالسحبوهيالمنخففمة.السحب

والطبقية-،المتلبدةأوالطبقية،نوعينإليوتنقسم،الأرض

مأ،008عنارتفاعهايقلالتيالسحبوهي،الركامية

هيئةعلى،الطبقيةالسحبوتنتشر.الأرضسطحمن

أحيانامنهاتسقطوقدالسماء،تغطي،مستويةصفيحة

أقلالركامية-الطبقيةالعسحبوتبدوالرذاذ.قطرات

وداكنة،فاتحةمناطقأسفلهافيوتوجدواستواء،سمكا

داخلالسحبمنكتلوجودعلىاسمها،يقولكماتدل

الطبقة.

ارتفاعهايتراوحالسحبمننوع.المتوسطةالسحب

ثلاثةوتضم.م6!..و.1)008بينالأرضسطحعن

الركامىوالقزع،الطبقيالطخرورسحب:هيأنواع

فيالطبقىالخسيفسحبتكون.الطبقيوالخس!يف

الطخرور!سحبأما.الأرضمنجداقريبةالأحيانبعض

ضوءلاتحجب،رماديةأوبيضاءرقيقةطبقةفتكونالطبقي

الركاميالقزعسحبوتظهر.كثيفةكانتإذاإلآالشمس

وأمتفرقركامشكلعلىتظهرفقد.مختلفةبأشكال

السحبرؤيةلايمكنبعضالأحيانوفى.متجمعةطبقات

منها.تتساقطالتيالثلوجأوالأمطاربسبب

السمحاقوالسمحاقوتشمل.المرتفعةالسحب

منالأنواعهذهوكل.الركاميوالسمحاق،الطبقى

بينما،الثلجحبيباتمنداخلياتتكون،المرتفعةالسحب

سحبتكونالماء.قطيراتمنالأخرىالسحبتتكون

السماء.فيمرتفعةالقوامرشيقةهيئةعلىاسممحاق

ويتجلىمتر.01و...إلىأحياناارتفاعهاويصل

يتميزكما،رقيقةصحائفهيئةعلىالطبقىالسمحاق

وحول،الليلأثناءالقمرحوليحدثها،مضيئةبدائرةعادة

علىفيتشكلالركامىالسمحاقأماالنهار.أثناءالشم!ر

منكتلوكأنها،الخارجىالفضاءفىمعلقة،ذوائبهيئة

القطن.

الركاميةالسحبتصلقد.الارتفاعمختلفةسحب

تقترببينماجدا،عاليةارتفاعاتإلىالمزنيةوالركامية

منشكونالركاميةالسحب.الأرضمنالسفلىقاعدتها

السحبإلىتتحولأوالسماءعبرهادئةتطفوكتل

المزنيةالركاميةالسحبأما.الرائعةالمزنيةالركامية

منمتر81).00ارتفاعإلىتصلفقد)الصيب(

الجليد،بلوراتعلىتحتويالتيقمتهاوتنتشرقاعدتها،

الركامغالباالسحبهذهوتسمى.السندانهيئةعلى

وأحيانالها،والرعدوالبرقالشديدالمطرلمصاحبةالرعدي

مدمر.إعصاريصاحبهانادرةحالاتوفيالبرد،

السحبتلكونكيف

والبحيراتالبحارمنالمتبخرالماءمنالسحبتتكون

الماءهذا.والنباتاتالرطبةالتربةومنوالأنهاروالمحيطات

فيارتفعكلماويبردشمددالماءبخاريسمىالذيالمتبخر

عندالماءبخارمنمعينةكميةحملالهواءيستطجعالهواء.

كمياتعلىالدافئالهواءويحتوي.حرارةدرجةأي
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سحصإلىتتحوأ!وقد.كاكروحعالياترتمعبرجيةركاميةسحب

رعدية.عواصىتجل!مزيكة

تحدتقدأسفلهافى!ستديرةلتوءاتلهامزنيةركاميةسحب

الأعاصير.ورمماالزوابع

مافإذاالبارد،الماءيحتويهمماأكبرالماءبخارمنكبيرة

الت!صففيإلىالماءبخاريبدأ،الحرارةدرجةانخففست

دقيقة.مائيةقطيراتهيئةعلىلعمائل(،إلى)يتحول

لابدعالقةجسيماتطريقعنالماءبخارتكثيف!ويحدث

بالمجهر.إلاترىلابحيثالدقةمنوهىوجودها،من

تصئ،التكاثفنوياتتسمىالتيالجسيماتوهذه

ملم..،وأ.،.ألينماقطرهاويتراوح.القطيراتمركز

صغيرةجسيماتأوجداصغيرةملحيةجسيماتوهي

.أسدخانافطموجودة

جدامرتفعةسح!وهى.الشعريةالحرممتلتبدوالسمحاقسحب

نلجية.للوراتفىمياههاتتحمدو،ردة،

وأ،خطوطهيئةعلىتظهرالارتفاعمتوولالركاميالقزعسخب

.مبعثرةمحموعات

تسقطوقد،سميكةبطمقةالسماءتعطيالمنخفضةالطبقيةالسحب

التلح.أوالمطر

مع،كافبشكلالحرارةدرجةانحفضتوإذا

الماءبخارلاشكثف،الأخرىالمناخيةالأحوالفيالاعتدال

تسمىبعمليةجليدإلىمباشرةيتحولإنما،قواتإلى

م،054-حرارةدرجةفوقالعمليةهذهوتحدث.التسامي

بنوياتشبيههصغيرةجسيماتوجودإلىوتحتاج

نوياتتسمىجليدبلوراتشكلوتأخذالتكاثف

التجمد.

وجسيماتالماءقطيراتعلىغالباالسحبتحتوي

المئويالصفربينالحرارةدرجةكانتإذاالجليد



!ميكة،طبقاتهيئةعلىتظهروالزغبيةالخيطيةالسمحاقسحب

السماء.فىشاسعةمساحاتوعلى

ليتظهر،الارتفاعمتوسلةسحباللتموجةالركاميالقزعسحب

.انتظامغيرفيمتراكمةأو،أحزمةهيئةعلىكتل

علىومستديرة،اسعةبكتلالسماءتغطيالركاميةالطبقيةالسحب

.قدمآلافبضعةلايتجاوزارتفاع

الأحوالكلفيلاتتجمدالقطراتأنكما.م4.-و

درجةعندسائلةتبقىفقد،المئويالصفردرجةعند

منالماءيتبخرعندما)الجليد(الثلجأوالمطريتلون

الجليدينموجليد.بلوراتهيئةعلىويتجمدالقطرات

هيئةعلىالأرضإلىالسحبمنيسقطحتىويكبر

أقلحرارتهادرجةهوائيةطبقةدخلتإذاإلاثلجيةندفات

إلىوتتحولالندفاتتذوبعندهاالتجمد،درجةمن

مطر.قطرات

591السحب

أ!ار

18

مزليةركامية

مششعسةركامية

لآلاهـالأمتارالارتماعأغاسايوصع

،الأرضفوقمتباينةارتفاعاتعندمشاهدتهايمكنمختلفةسحب

التقريسية.وارتفاعاتهاالمتمائعةالسحبلبعصأمثلةالمحطصأهداويبير

نجدبينمامعيمةارتفاعمعدلاتفيفقطتوحدالسحبمنوكثير

ارتفاعاتمنتمتدقدالمزنيةالركاميةالسحبمتلأحرىسحما

شاهقة.ارتماعاتإلىمسحفضة

منهوتتكونالهواء،فيالماءبخاريصعدأنويمكن

سطحالشمستدفئفعندما.مختلفةبطرقالسحب

الهواءويتصاعد.للأرضالملاصقالهواءيسخن،الأرض

وتسمىالبارد.الهواءكثافةمنأقلكثافتهلأنالدافئ

هذهوتسمى.الحملتيارالدافئالهواءارتفاععملية

الحمل.السحبتكونفىالطريقة

درجةوانخفضتتمددالهواء،تصاعدوكلما

،كافماءبخارالمتمددالهواءفىوجدفإذا.حرارته

السحب.منهوتتكونالماءبخاريتكثف

"لاع!ى
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كيف

تتشكل

السحب

النشاط3-أوالرفع2أوالحملطريقعىأإماالهواءويرتفعباردا.:يصححالرطصيرتمإلهواءعدماالسحبتتش!صل

!مدقيقةقطراتإلىالزائدالبخارليتحولالدافىء،الهواءيستطهيعمابقدرالماءلحارحملاجارداالهواءيستطيعولا.الحب!ي

السحص.تشسكلتلحيةبلوراتأوالماء

ا!واءواالأرص!سطحأصت!صاأشعةتسحر.الحراريالحملطريقة

وعمليةالبارد.منأحروالساحنالهواءيصبح)يسار(.ممهالالقر!

ارت!وكلما،أعلىإلىالهواءرفععلىتعملالهواء()حريادالحمل

لحارمرحانمادإدرطا،أ!واءاهداكاندإدا.لرودةأكترأصبحالهواء

.()أسف!ركاميةسحبام!صساشكاتصالماء

-ح!-!لم3--علأ؟3ء

س--ش!خحكا-ع!ىلأ-!؟ع!3-،سء!كثن!

أ!الحافوتيه!الدياشطبالساحنا!واءايرتمغ.الرفعطريقة

ححيعحمليستطيعولايردفإنهالهواءيرتثعوعندما)يسار(.والتلاأ

تاقص!إإلى)يتحولاصحاراهداييهصثمومنفيه،الموحودالماءبخار

السملىالصورةوفى.المرتععةالأرصرفوقالممححبديكونالماء(م!

!كمورةأ!الحمالعصقممتع!!وهى،الطريقةبهدهتكونتسحبالرى

دائمة.

كتلتالىتتصادمعدماالوائية،الحهةتحدت.الجبهويالن!ثاططريقة

يتحركالديالباردالثواء)يسار(ويوصهحإلرسم.الحرارةمحتلعتاهوائيتالى

الساصالهواء!يرد،الباردةالحبهةامتدادعلىا!ساض،االهواءأسمل

على)أسفل(كثيرةسحصتت!صلىت!وسالمارد،الهواءدوقيرتفعحيحما

الارتماعات.ك!!وفي،الهوائيةالجحهةامتداد



791الماجلانيةالسحب

يصعدعندماالرفعطريقعنأيضاالسحبوتتكون

رؤوس!علىأو،الهضابمنحدرفوقالرطبالدافئالهواء

تكثففيسبباهذاويكونبالتمدد،الهواءفيبرد،الجبال

.الجبالفوقىالقةتبقىالتي،السحبوتكونالماء،بخار

الباردالهواءكتلالتقاءعندالهوائيةالجبهاتتتكون

.الجبهويبالشاطالسحبتتكونومنها،الدافئبالهواء

هيئةعلىوشكثفالمتصاعد،الهواءفىالماءبخاريبردثم

السحب.منهاتتكونقطرات

الطقسوحالةالسحب

السحبالجويةالأرصادعلماءيدرس.العواعف

قبلتظهرالمصسحبأنواعبعضإنحيث،باهتمام

الجبهةعلىالتعرفيتمالأحيانمنكثيروفي.العواصف

بهذهالمنخفضالجويالضغطنظامأوالساخنةالهوائية

ففى.أياملعدةمتميزةغيرتشكيلاتتكونالتيالسحب

من(رقيقة)سحبهادئسمحاقهيئةعلىتظهرالبداية

تدريجياببعضهاوتندمجبسرعةتتكاثرثم،الغربجهة

تختفيثماسمماء،تغطيطبقيةسمحاقيةسمحبامكونة

التيالطقيةالطخروريةالسحبمنمنخفضةطبقةوراء

الثلجأوالمطريبدأوقد.الشمسوتحجبسمكهايزداد

تحركمعأكثرالسحبقاعدةوتنخفضمنها.بالسقوط

وتنشأالثلجأوالشديدالمطرمعالطقىالخسيفسحب

لممحبمنغالباالمزنيةوالركاميةالركاميةالسحب

ومع.شمديدةزخاتالمطريتضمنلذا.الطبقىالخسيف

السماءتبقىولكنالثلجأوالمطريتوقفالعاصفةتوقف

الطقي.ابركامبسحبملبدة

مختلف.بنظامالباردةالجبهاتمنالسحبوتتكون

الجبهة،قبلمرتفعةوأخرىمتوسطةسحبتظهرمافغالبا

سحبمنشكون،الجبهةأمامعريضجداريتكونبحيث

الهواءمنالجدارهذامرفإذا.المزنيالركامأو،الركام

ويصحب،الحرارةدرجةتنخفضالأرضسطحفوقالبارد

إثرهاوعلىالشديد.المطرمنزخاتألانخفاضهذا

الأرضية،الكرةمنالشماليالنصفىفيالريحاتجاهيتحول

الركاممنكتلوتبقى.الغربيالشمالإلىالجنوبمن

الخطانقسامبعدقصير،لوقتمكانهافىالطقىوالركام

وتجصفو.السماءتنفرجوفجأة،للسحبالأمامي

تكونمشاهدةغالبا،،الممكنمنالصيففصلوفي

،الصباحفىصافيةالسماءوتكون.الرعديةالعواصف

بعضتتكونالأرضسطحيسخنوحينما.باردةوالأرض

وتنتشر،تدريجياتتضخمثمالصغيرةالركاميةالسحب

فتتكونالانتشار،فىالركامويستمرالماء.قواتوتهطل

حتىبدورهاتنتشرالسندأد،شكلفيكتلةقمتهفى

المزني،الركامهوفإذا،للسحبالرئيسيةالوأجهةتغطي

الرعدية.بالعاصفةعادةالمصحوب

سطحتسخينفيالسحبتؤثروالتبريد.التسخين

برودةأشدالغائمةالأيامأنالملاحظومنوتبريدها.الأرض

تعكسالسحبلأنالشمسفيهاتشرقالتيالأياممن

.الأرضتسخنفلاالخارجيالفضاءإلىالشمسأشعة

بشكلالأرضحرارةعلىالسحبتؤثرالليلوفي

الفضاءإلىالأرضمنالحرارةتنبعثحيث،عكسي

هذهتعترضالسحبلكن.الأرضتبردولذا،الخارجي

وهذأجديد.منإليهاوتردها،الأرضمنالمنبعثةالحرارة

منأكثرالغائمةاللياليفيالحرارةدرجةارتفاعمايفسر

الصافية.الليالي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الماءالاستمطار

الموالبرق

بلالواالفحباب

الطقص

مختلفة)سحبالسحبانظر:.الركاميةالسحب

.(رتفاعلاا

النصففيتظهرانمجرتانالماجلائيلأالسحب

منصغيرتينضبابيتينكرقعتينالأرضيةالكرةمنالجنوبي

المجرةوهى،اللبانةدربإلىالأقربالمجرتانوهماالضوء.

مجموعتناوبقيةوالأرضالشمسعلىتشتملالتى

الأرضعنالكبرىالماجلانيةالسحابةتبعد.الشمسية

الماجلانيةالسحابةوتبعد،ضوئيةسنة016).00نحو

والسنة.ضوئيةسنة000.018نحوالأرضعنالصغرى

يأ،واحدةسنةفيالضوءيقطعهاالتيالمسافةهىالضوئية

كم.تريليون9،ءنحو

غيركمجراتالماجلانيةالسحبالفلكيونيصنف

وتحتويمعينا.نمطايتبعلافيهاالنجومتوزيعلأن،منتظمة

النجومولكن،النجومبلايينعلىالماجلانيةالسحت

ونتيجة.التلسكوباتبأقوىإلاتمييزهايمكنلاالفردية

.المجردةللعينغائمةالمجراتتبدولذلك

ضخمةكميةعلىكذلكالماجلانيةالسحبتحتوي

الغازهذامنباستمرارجديدةنجوثموتتكونالغاز.من

وبالإضافة.الهيدروجينمنرئيسيةبصورةشكونالذي

السحبعنالصادرالضوءمنالكثيرفإن،ذلكإلى

الزرقاءالساخنةالجديدةالكواكبمنيأتىالماجلانية

هذامنمتوهجةسحببهاتحيطوالتىالإضاءةالشديدة

الغاز.
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يجهلونالشماليالكرةنصففيالفلكيونظلوقد

نصصفيفقطتظهرلأنها؟طويلةلفترةالماجلانيةالسحب

القرنأوائلفيمرةلأولتسجيلهاتموقد.الجنوبيالكرة

البرتغاليالمكتشفرحلةخلال،الميلاديعشرأصسادسا

لاسمه.شسميتالأرضية،االكرةحولماجلانفرديناند

اللبانةدربخارجكمجراتتميزلمالسحبهذهأنكير

أ!شرين.االقرنأوائ!طفىإلا

غيرأو،البشريةفوقأطقدرةالمفترضالاممتخدامالسحر

تصرفاتفيالتحكملمحاولةشعخصبوسعاطة،الطبيعية

بعضالسحرويحقق.الطبيعيةوالظواهرالأحداثأوالبشر

على.أخرىأ!مبابالنتايجلتلكولكنأحيانا،النتائج

سحريةتعويذةبترديدالشخصيقومربما،أ!المثاسبيل

التعويذةتلكعنأعدوايعلموربمامريضا.العدوليجعل

مريض.بأنهفعلاويشعرفيخاف

والشعوذةالسحرالعالمأنحاءكلفيالناسمارس

السابعالقرنبدايةفيالتاربوأممنفجرمنذ)العرافة(،

للأسبابومتزايد!جيرشهمبتوفيرالعلمقامالميلاديعشر

انتشارقللولقد.الطهبيعيةوالظواهرالأحداثوراءالحقيقية

أننابيد،والشعوذةالسحرعلىالناساعتمادمنالإسلام

الإسلاميةوغيرالإسلاميةالمجتمعاتفيالأفرادبعضنجد

المجتمعاتفىوحتى.والشعوذةدالسحريؤمنونمازالوا

قراءةمث!!سحريةتقاليدفىسقبعضهمزالماالمتقدمة

السحرةالحكوماتبعضوتحارب.والتنجيمالطالع

وقد.للسذجغوايتهمعنالنابخللضرردفعاوالمشعوذين

الشياطينولكن...!:تعالىقولهالكريمالقرآنفىجاء

ببابلالملكينعلىانزلوماالسحرالناسيعفمونكفروا

فتنةنحنإنمايقولاحتىأحدمنيعلمانوماوماروتهاروت

وماوزوجهالمرءبينبهيفرقونمامنهمافيتعلمونفا*ئكفر

ولايضرهمماويتعلموناللهبإذنإلاأحدمنبهبضارينهم

!خلاقمنالآخرةفيمالهاشتراهلمنعلمواولقدينفعهم

.201:البقرة

:!6.طهأتى!حلثالساحريفلحولا):تعالىوقال

صحيحفيوردأسذيا!وسهالرسولحديثفىوردوقد

!!اللهرصلأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعنالبخاري

باللهالشرد:الموبقاتالسبعاجتنبوا):قال

(.الحديث...والسحر

يقومالذيالعرضإلىأيضاتشيرسحركلمةإن

،العرضهذاوفى.خادعةسحريةعروضبأداءفيهالساحر

قدراتلهأننفسهالساحرولاالمشاهدونيصدقلا

انظر:.السحريةالعروضحولالمعلوماتمنلمزيد.خارقة

الساحر.

السحرعناصر

وأفعالكلماتاستخدامعلىالسحرممارسةتحتوي

شخصيمارسهالسحرمعظمأنكما.خاصةوأشياء

خارقة.قدراتلهأنيدعىالساحريسمى

ينطقالسحرألوانمختلفلأداءالسحر.كلمات

نظامأوبترتيبخاصةبعباراتويتحدثويترنمالساحر

كلماتعليهايطلقالكلماتأوالعباراتوهذه.معين

منالعديدفيالناسويعتقد.تعويذاتأوسحرية

الساحرقامإذاإلامفعولهيؤديلاالسحرأنالمجتمعات

عباراتوبعض.وجيدةمت!طملةبصورةالتعاويذبترديد

قوةتحملأنالمتوقعأنرغملهامعنىلاالأخرىالسحر

أصساحر.ابوساطةتنطقعندما

عندبهاينطقالتيالعباراتترافقالساحر.حركات

التأثيرلإبرازالحركاتمنأممثيراوتؤدىالسحرأداء

يريدالذيالساحر،المثالسبيلعلىللسحر.المطلوب

ويقوم-الأرضعلىالماءبرشيقومربماالأمطارإسقاط

ذلكيشكلحيثوالحركاتالعباراتبتوحيدالساحر

مجموعةأوطقسعليهيطلقاحتفالأوالجمعالتوحيد

.طقوس

وأشياءوحجارةنباتاتعلىتشتملالسحر.أدوات

هذهمنأي.للعادةخارقةقوىتحملأنهايفترضأخرى

الفتشانظر:.السحريالفتشتسمىالأدوات

لهأنتعتقدالبدائيةالشعوبكانتشيءوهو.السحري

ماتكونوغالبا،تساعدهأوصاحبهاتحميسحريةقدرة

ويقوم.الإفريقيةالدولبعصفىمهمةشحصيةاللشعوذالطبيب

المرضىتشفىألهالاعتقادالسحراحتمالاتلأداءالمشعوذونالأطاء

.والأذىالشرم!الماسوتحمي
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وأالمجففالتعبان،المثالسبيلعلىمدركا.شيئاالأداة

قوىيحملالأنهالقبيلةلدىخاصةمكانةلهالمنحوت

سحريةقوةلحملالفتشأنالقبائلبعضوتعتقد.سحرية

فيه.تعيشال!رواخلأن

التمائم،تسمىسحريةأدواتالنساءبعضوتحمل

منتحميأنهابزكم(الطلاسم،الأحجبةأو)التعويذات

الطلاسممعظموتتكولى.التعويذةانظر:والضرر.الشر

بالرموزالمنقوشعةالحلقاتأوالحجارةقطعمنوالتمائم

السحرية.

تقريئافردكليعرفالمجتمعاتبعضفيالساحر.

أخرىمجتمعاتوفيالسحر.أعمالبعضيؤديكيف

الساحريدعىوربما.فقطالخبرةذويعلىممارستهتقتصر

يأالشامانأو،العرافطأوالدجالأوالمشعوذأوبالطيب

السمحرةيورثعديدةمجتمعاتوفيالساحر.الطبيب

يأيصيرربماأخرىمجتمعاتوفي،السحريةقدراتهم

السحر.فنونبدرامعةساحراشخص

عليهميجبالس!صةأنالمجتمعاتبعضتعتقد

التعويذاتعملعندومحظوراتوقواعدأحكامملاحظة

معينةأطعمةأكلعدممنهميطلبربماالمثالسبيلعلى

قبلمحددةلفترةالجنسممارسةتفاديأوومتنوعة

.الاحتفال

السحرأنواع

السحر-)الأنثروبولوجيا(الإنسانعلمعلماءيصنف

المعالجةسحرأ:قسمينإلى-الأساسيةلقاعدتهوففا

الإنسانعلمعالمأوضحوقد.المعديالسحر2-المثلية

هذينمرةأولرفريزجورججيمسالسيرالأسكتلندي

الذهبيالغصنالشهير:كتابهفيالسحرمنالنوين

ام(.98)0

وسحرضارأسودسحرإلىالسحرالناسبع!يقسم

ضار.غيرأبيض

يؤديالشبيهأنزعمعلىيعتمد.المثليةالمعالجةسحر

سحرأيضمايعسمىالسحرمنالنوعهذا.مثلهشبيهإلى

بحركاتالسحرةيقومحيث.المحاكاةعلىالقائمالتقليذ

نموذجامايستخدمونوغالبا،حدوثهيريدونمامحاكاةأو

سبيلعلى.عليهالتأثيريريدونشىءلأيمصغرةصورةأو

للسمكأنموذجبعملالسمكصياديقومربماالمثال

ستؤمنالطقوسهذهأنيعتقدإذ،بالشبكةبصيدهوشظاهر

يقفزالأوروبيةالشعبيةالرقصاتبعضوفيجيدا.صيداله

بسرعة.تنمومحاصيلهمليجعلواالهواءفيعالياالراقصون

مرضتعالجالصفراءالأزهارأنمرةذاتالناسواعتقد

الاصفرار(.إلىالجسملون)تغيراليرقان

تماثللأنهاضارةغيرمعينةأشمياءالناسويتفادى

يقومربماالمثالممبيلعلى.المؤذيةالأشياءمنالكثير

بلعبةالقياممنأبنائهمابتحذيرالإسكيموفىالأبوان

أصابعهمعلىخيطاالأطفالفيهايشدالتيالخيط

ربمااللعبةهذهلأنوذلكصغيرا،سريراتشبهبحيث

الحربونخطوطفيتتشابكالأطفالأصابعتجعل

عندماسيستخدمونهاالتي(الحيتانصيد)رمح

.يكبرون

بعدأنهالبعضاعتقادمنيأتى.الملعديالسحر

علىتأثيرهاتواصلفإنهامعينةبأشياءالشخصاحتكاك

الجسمأجزاءنذكرالمعديالسحرأمثلةمن.الشخصذلك

،والأسنانوالشعر،الأصابعأظافرمثلإزالتها،تمتالتي

جسمأجزاءعلىوشعرهالشخصأظافرتؤثرأنويفترض

ئؤذيأنللشخصويمكنقصها.يتمأنبعدالشخص

الضحية.منقماشقطعةأوشمعرخصلةبقصالعدو

أثرعلىحادشميءبوضعالعدويشلأنللساحرويمكن

الشخص.ذلكقدم

نأمنيخافونالمعديالسحريصدقونالذينالناسإن

منأجزاءعلىبالحصولعليهمتتفوقبقوةالعدويحظى

منأزالوهماإخفاءعلىيحرصونفإنهملذلك.أجسادهم

أجسامهم.فضلاتوحتىوأسنانهم،وشعرهمأظافرهه!،

بأنالمثليةالمعالجةسحروالمشعوذونالسحرةيمارسوأحيانا

لايذائهويقومعدوهيشابهماأودميةبصنعالساحريقوم

من،أعلاهوالأوراق.الطمالعقراءةفيتستحدم"تاروت"لمأوراق

تشيرعادة()يمين،المحبينور!ة.الوسصالقرودفي!رنسيةمجموعة

أسداتروضامرأةتوضح)يسار(،القوةورقة.والتاعمالتسميئإلى

اططص.واالرقةقوةماتمثلوغالما
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وتحتويآخر.أسلوببأييؤذيهأوالدميةفيالدبوسبغرز

قمالقخرقةأوشععرخصلةعلىالمجتمعاتبعضفىالدمية

المعالجةسحربينجمعأصسحرامنالنوعوهذاالعدو،من

.المعديوالسحرالمثلية

السحرالناسبعضيصدقلماذا

ش!سلابوصفهللسحررئيسيةبصورةالناسبعضاتحه

بمصاحبةيستخدمونهفإنه!اوعليه،الأمانأشكالمن

،المثالسبيلعلى.نتائجإلىتؤديالتيوالحركاتالأفعال

ولكمهمالصيد،تعويذاتالصيادونيستخدمربما

معرفتهموكذلكالصيد،فىمهاراتهمأيضايستخدمون

.بالحيوانات

يحتاجونهازائدةثقةالصيادينالتعويذةتعطيوربما

لومماأكثرموفقةبصورةالصيديمكنهمحتىللصيد

كثيراصيدااصطادواوإذا.تعويذاتغيرمناصطادوا

نجاحهم.فيالتعويذةأثرلمسيصدقون

إلىبناتفضيأنلابدأحق!!وأالإيماندرجاتأدنىإن

عنتحدثولاوتعالىسبحانهاللهصنعمنالظواهركلأن

والمرضىالسحر.غيرمنتنموفالمحاصيلالسحر.طريق

السحرمساعدةعنالناسبحثإذاولكن.بدونهيشفون

فإنهم،مريضعلاجأوجيدحصادعلىللحصول

ذلك.وراءيقفالسحرأنسيعتقدون

معالسحرإخفاقاتنسيانإلىأيضاالناسيميل

إذاموفقاالسحريعتبرونوربما.الظاهرةبنجاحاتهسرورهم

أخفقإذاوحتى.الوقتمن%أ.بنسبةمفعولهأدى

فىالشكدونالفشلهذامايعللونغالباالناسفإنالسحر

ارتكبقدالساحرإن:يقولونوربما.وقدرتهأسممحراقوة

تعويذةطرحقدآخرساحراإنأوالتعويذةتلاوةفيخطا

الساحر.هذاضدوقوةقدرةأكثر

الناسبعض!أنالأنثروبولوجياعلماءمنالعديدويعتقد

الاعتقادإلىبالحاجةيشعرونلأنهمن!االسحريصدقون

به.وال!يمانفيه

الخوفلتقليلالسحرإلىالناسبعضيتجهوربما

بفقدانشعرواإذايكتنفهمالذيوالغموضوالشك

سبيلعلى.الأوضاعإليهستؤولماعلىوالسيطرةالتحكم

زراعةعندومهارأتهممعرفتهمالمزارعونيستخدم،المثال

،والحشرات،الجويةالأحوالأنيدركونولكنهم،حقولهم

فيالمزارعينفإنأرزأسك.محاصيلهبمتدمرربماوالأمراض

وأالتعويداتبعملايضايقومونربماالمجتمعاتبعض

كلوفيجيد.حصادلتأمينالسحرطقوسيمارسون

والإيمانباللهالثقةفينقصاللعسحراللجوءيعدالأحوال

والقدر.بالقضاء

تاريخيةنبذة

إدىالسحريرحإستخدام.القديمةالعصور

نأعلىدليلوهناك.الأقلعلىالميلادقب!!معنة000/05

منالتيالكهوفدببةبدفنقامالتاريخماقبلإنسان

اكثرأنالعلماءويعتقد.سحريةطقومعات!صنأنالمرجح

يكونأنفيحتمل.سحريةأغراضلهاالتاريخماقب!!فنون

رسوماتامشخدمواقد-المثالممبيلعلى-الصيادون

صيدفيمساعدتهمإلىترمىطقوسفيللحيوانات

.الحيوانات

الذينالمصريينلقدماءأهميةذاالسحروكان

والأشسكالوالطقوسوالتعويذاتالتمائما!شخدموا

التنبؤوالرومانالإغريققدماءحاولوقد.السحرية

الكهنة-بمشاورةأيضاوقاموا.الأحلامخلالمنبالمستقبل

-(الوحيهياكل)كهنةأ!حياوسطاءعليهميطلقالذين

الالهة.منالواردةوالنصائحالأنباءلتفسير

زارواالذينالثلاثةالحكماءأنالأساطيربعضوتزع!ا

واكتشفوا،منجمينكانوا،السلامعليهعيسىالطفل

علىالإنجيليحتويكما،النجومسحرباستخدامم!صانه

والعرافة.والشعوذةللسحر،مراحثثيرة

الأوروبيينكلصدق.الوسطىالعصورخلال

ولكنهموشراإثماالدينرجالعدهبينماالسحر،تقريبا

الخيمياءبعلميسمىماأنكما.قوتهفياعتقدوا

انظر:كثير.سحرعلىيحتوي(القديمة)الكيمياء

اكتشاففىيأملونالقدماءالخيميائيونوكانالخيمياء.

كيميائىمستحضرأوسحريةمادةوهو.الفلاسفةحجر

والمعادن،والرصاصالحديدتحويلعلىقادرأنهيعتقدون

إكسيرعنأيضاوبحثوا.ذهبإلىالأخرىالخسيسة

علاجعلىقادرةأنهايزعمونكانوامادةوهى،الحياة

.الحياةوإطالةالمرض

اسمهاسريةجمعيةإلىالناسمنعددانضملقد

لبجماعةالقديمال!صلوهيالروزيكروشيون

بدراسةالروزيكروشيونوقام.الحاليةالروزيكروشية

المرضلعلاجأنفسهموسخرواللسحرالتقليديةالمعتقدات

أل!اللماسونيينأنكما.أخرىبطرقالناسومساعدة

يستخدمونهاللسحرعناصر-أخرىسريةجماعةوهي-

طقوممهم.في

عشرالثامنالقرنإلىعشرالسادسالقرنمن

نطاقعلىوانتشرالسحرفيالاعتقادتواص!!.الميلاديين

كانواالتعليممنوافياقسطانالواالذينوحتى،واسع

محاكمتهمبعدالناسآلافأعدموقد.تأثيرهفييعتقدون

المثاللممبيلعلى.الفترةتلكخلالالسحرممارسةبتهمة

والذي،بارسيلسوسأورولسفيليبسالسويسريالطيب
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يعتقدكان(القديمة)الكيمياءالخيمياءبعلموتجربةخبرةله

الفلكينيوتنإسحة!والسير.الطلاسموقوةقدرةفي

الكيمياءبدراسةقامالرياضياتوعالمالشهيرالإنجليزي

القديمة.

بالمستقبل،أضنبؤاالعسحروأنماطأشكالبعضتحاول

تفسيرها،يمكنإنسانأيشخصيةأنالناسبعضويزعم

تشتملالأساليبهذه.مختلفةبأساليببمستقبلهالتنبؤأو

جلدعلى،الشامةحتىأوالوجهوملامحالكفقراءةعلى

تاروتاللعبأوراقيستخدمونالناسوبعض.الشخص

الطالع.لقراءةخاصةصوراتحملالتي

العلميالتقدمأضعف،الميلاديعشرالسابعالقرنبعد

القرنأواخرفىولكنالسحر،فىالناسأعتقادتدريجيا

أليساندروأممونتاالإيطالياسماحراكتمسبعشر،الثامن

ليبيعأوروباعبروتجول،لقوتهشمهرتهكاليسترودي

.الحياةوأكاسيرالحبجرعات

حياةفيمهمادورايؤديالسحرمازال.اليومالسحر

المتمدنة،الشعوببينوحتى،العرقيةالمجموعاتمنالعديد

هذهبمثلاهتماممععديدينأتباعاللسحرنجدفنحن

والعرافة،،الطالعوقراءة،التنجيمكعلمالموضوعات

الذينالناسمنالعديديقرأالمثالسبيلعلىوالسحر.

فىيومياالبروجدائرةفيطالعهمبالتنجيميؤمنون

الصحف.

يصدقونالناسمنيحصىلاعددوهناك

السحر.منأشكالأتتضمنالتيالخرافيةالمعتقدات

الذي-السحريالفتشيحملونالأشخاصوبعض

حمايةعلىقدرةلهأنتعتقدالبدائيةالشعوبكانت

جالبةتعويذةأو،الأرنبرجلمثل-المرضمنصاحبه

سحريةقدرةتحملالأدواتهذهأنويعتقدون،للحظ

فيالمثليةالمعالجةسحرويظهرالسعيد.الحظلجلب

نأيجبالولادةحديثالطفلبأنالخرافيالمعتقد

وهذه.أسفلإلىيحملأنقبلأعلىإلىيحمل

ويحظى!ميشبالطفلأنتضمنأنهايزعمالممارسة

حياته.فيبالنجاخ

منالكثيرفيأيضاالسحريسمونهمايوجد

مثلالمغتجاتومصنعو،اليومالتجاريةالإعلانات

منصنعوهبمايتباهونالصداعوأدويةالغسيلمساحيق

بصورةالإعلاناتتفترضوربما.جديدةسريةتركيبات

ستحولالأسنانفرشماةأوالفماغسيلأنمباشرةغير

شخصيةإلىالمحبوابغيرالشخصسحريةوبطريقة

وأالمنتجاتهذهبشراءالناسمنالعديدويقوم.محبوبة

فيالمذكورةالسحريةبمكوناتهالاعتقادهمنظراغيرها

.الإعلانات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحرافةلاستبصارا

الرقيةالحفيةبالقوىالإيمان

الكهانةالنفسيالبحث

طقوس،وويةالوودالتبغ

علم،التنجيم

السحر(.)انواعالسحرانظر:.الأسودالسحر

فييعيشالسحاليمننوعالأ!كشيةداتالسحلية

إلىطولهاليصلتنمووهيألمشراليا،شماليالمداريةالمناطق

عنقها.حولملونغشاءبوجودوتتميزوأحد،مترحوالي

الصفراءالخطوطيظومرتفعافحيحاتصدرألانزعاجوعند

نفعاهذايجدلموإذاعنقها.غشاءوتمدلفمها،اللامعة

رجليهاعلىبسرعةمبتعدةجرتالمعاديالحيوانضد

الهواء.فيوذيلهاالأماميتينرجليهارافعة،الخلفيتين

وإلعاداوتخويفاتهديدامفتوحةأغشيتهاتطهصالأغشيةذاتالسحلية

انزعاحها.عمدللأعداء

مننوعاعشرلأربعةأسمالقرونداتالسحلية

العلجومالغالبفىيسمونها.الشماليةأمريكاسحالي

مسطحاشكلالأجسامهالأن،القرنيالعلجومأوالأقرن

طولهاليصلالقرونذواتالسحالىتنمو.علجوميشبه

أشواكالسحاليأجساموتغطي.سما5.6إلى5.6من

تقومرؤوسها،خلفمنقرنيةشبهأشواكوتبرز.حادة

مهاجمتها،وعند.المهاجمةالحيواناتمنبحماشها
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وظهرهارأسهاعلى

وتقتات.حادةأشواك

والحشراتالنمل

.الأحرى

بعضفي،القرونذاتالسحاليعيونمنتنبجس

فيتساعدهاالمقدرةوهذهالدماء.مندفعات،الأحيان

.القيوطمثلأعدائهاصد

والأقاليمالصحاريفيأغروناذواتالسحاليتعيش

وتشبه.المتحدةأ!لاياتواوالمكسيككندافيالجافة

صعبا.عنهاال!ضمفيجعلممابهاالمحيطةالبيئةألوانألوانها

الأغلبفيوتتغذىببطء،السحاليهذهتتحرك

الإناثتضعالأنواعمعظهماوفي.النملخاصة،بالحشرات

أحياء.الصغاريولد،قليلةأنواعوفيبيضا،

عديمةالسحاليمننوعالزجاجيةالسحلية

وآممياوإفريقياأوروباشرقيجنوبفيعليهاعثر،الأرجل

والمكسيك.الأمريكيةالمتحدةالولاياتوشرقيوجنوبي

طولهيبلغقدالذي،الذيلبدونسما06حواليطولهايبلغ

وتستطئالحيوانات،ضعيفوذيلها.الجسمطولضعفي

الذيلويقوم.بسهولةقطعهالحيوانبهذاتتغذىالتي

مماللسحليةالمهاجمانتباهتشدالتوائيةبحركاتالمقطوع

السحليةوتعيشليلا.السحليةتنشط.الهر!منيمكمها

فيلهاجحرحفروتستطهيع،الأرضسطحفوقاشجاجية

ح!.س

لا.الزجاجيةالسحلية

شأنوشأنهالها،رجل

صالأحرىالألواع

فصلتستطع،السحالي

العدوهحوملحظةدي!ها

آخر.ذيلوالباتعليها،
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نوعالسريعةالسحلية

عليهايطقالسحالىمن

الشوكيةالسحيةاسم

اللونينتشرالزرقاء.

الس!حعلىالأزرق

جمسمها،م!البطخى

فيالسحالىهذهوتعيمق

منوالدافئةالجاالةالمناطق

المتحدةالولايات

والمكسيكالأمريكية

الوسو.وأمري!سا

فيالأنثىوتقوم،البيضالسحالىتضع.المفككةالتربة

يفقس.حتىبحرا!شهالأنواعبعض

منالزجاجيةالسحاليأنالناسبعضيظنقد

الزجاجية.الأفاعياسمعليهايطلقونوقد،الثعابين

تتميزلأنهاالثعابنعنتختلفالزجاجيةالسحاليولكن

قابلضعيفذيلأوخارجيةأذنوفتحاتمتحركةبجفون

الجسم.عنللانفصسال

وأنواعوالحلزونبالحشراتالسحاليهذهتتغذى

السحالط.منأخرى

وسريعصغيرنوععلىيطلقاسمالسريعةإلسحلية

والدافئةالجافةالمناطقفيتعيشالتيالسحاليمنالحركة

وهذه.الوسطىوأمريكاوالمكسيكالمتحدةالولاياتمن

يكسومنهاوالعديد،الحادةالإبريةالقشورتغطيهاالسحالي

الأحيانبعضفىتسمىولذلك،الفاغالأزرقاللونبطنه

السحاليمنالنوعياتهذهتقتاتالزرقاء.البطونذوات

الصغار.بولادةوبعضهاالبيضبوضعوتتكاثرالحشرات

الطائر.التنينانظر:.الطائرةالسحلية

اشتقالسحاليمننوعالظهرئطاقيةالسحلية

توجدالتيالصنوبرمخاريطتشبهالتيالحراشفمناسمه

الشكل،إسفينيوالرأسجسمها.منالعلويةالسطوحعلى

قصيرةذيولالظهرنطاقيةوللسحالي.وثقيلقويوالجسم

الصنوبر.بمخاريطشبيهةحراشفهاأستراليا.وجنوبيويلزليوساوثساحللحوالبا*دوسطعنبعيداتوجدالظهرنطاقيةالسحالي
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معتمافا،الأسودإلىالأصفرمنلونهاويتباين.مجدوعة

فىسما5.نحوإلىوتنمو.البينيةالظلالمنالعديد

عالئا،فحيحاعادةتبعثفإنهامنها،يقتربوعندما.الطول
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الأوأئلاليابانسكانمنأنهميعتقدالذينالمواطنون
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منتقدةالتقليديةالأدبيةالسخريةمكانواحتلتاسموداء

فيأملأيتقدملاالمقابلفيأنهاإلا،البشرياسملوك

اللإصلاخ.

العربيةالكتاباتفىالأدبيةالسخريةعرفتوقد

ودمنةوكيلة،للجاحظالبخلاءمثلوحديثها،قديمها

انتشرتالكاريكاتيريالفنمجالوفي.المقفعلابن

السلبيةالمظاهربعضانتقدتالتيجاهينصلاحأعمال

والبهجوريطوغانوكذلك،المصريالمجتمعفى
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رهبيويوسفأبيضجورجمنبدءاالمجتمعسلبيات

العربيةالإذاعةتخلولم.الريحانىنجيببمدرسةومرورا

المجتمع،قضاياتعالجالتيالأدبيةالسخريةأعمالمن

الإذاعيالكاتبالحاليعصرنافيالمجالهذافيواشتهر

.عوفيولممف

بلسانالكريمالقرآننزك.الكريمالقرآنفيالسخرية

وردكمافيهالسخريةأسسلوبوردوقدوبألمحاليبهمالعرب

وردتوقد.الأخرىالسماويةالكتبمنغيرهفي

والاستخفافالهزءمثلبألفاظالكريمالقرآنفيالسخرية

أ!انأمنإليهاأضافالقرآنأنإلآ.والسخريةوالضحك

الحهتاتباععنالمتجافينلردعومميلةماجعلهاوالجدالقوة

الصراطإلىبأيديهما،خذ1ومحاولةالسليمةوالفطق

السويمما.

التهديدمنها:،كثيرةبصورالقرانفيتردوالسخرية

بأنالمنافقينبشر):تعالىاللهقولفيكماالتبضيربلفظ

ومسها.بهيبشرلاوالعذاب.2أ:عمرالىآلأليما!عذانجالهم

قوأصهفيكماالغوايةعنلردعهبالعقلالاستخفاف

النآر!أصحابمنإنكقلللابكفركتمتعقل):تعالى

بشيءيتمتعلااسمليمةالفطرةصاحبوالعاقل8.:الزمر

فما):تعالىقولهأيضاذلكومنالنار.إلىبهيفضى

صورةفييأتيماومنها.أ75ةالبقرةالنار!علىأصبرهم

العزيزانتإنكذق):تعالىكقولهبالتهكمالتهديد

.94؟الدحالىالكرلم!

المولىحكاهماوالاستهزاءالاستخفافمثلةوأوصبن

وذلك،قومهمعالسلامعليهإبراهيمرسولهعنوجلعز

قال:ءإبراهيميابآلهتناهذافعلتأنتأقالوا):تعالىقوله

الألبياء:لنطقون!كانواإنفاسألوهمهذاكبيرهمفعلهبل

والتقريع.الاستخفافغايةوهذه.6263،

الخلقإصلاحبهاقصدالتيالرادعةالسحريةهيتلك

أسالي!.منعهدوهمابكلالحقطريقإلىوأخذهم

بهاقصدحينعلاجاالسخريةالقرآنا!شخدمومثلما

فيوظلماقصداالاستهزاءعننهاهفقدالإنسانتقويم

قوميسخرلاآمنواالذدنأيهايا):الكريمالقرانيالتوجيه

لأن.أأ:الحجرات.!..منهمخيرايكونواأنعسىقوممن

واجتماعيا.أخلاقياضرراذلكفي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

عدالله،القمعالننراسسوا،راسليه!اليسأريمسصوأ

مولييردقالاحو،يفتسولكسمدرأ،لو!

ليمو،رتحاهولتولاأ،سدراحطلجاا

اسهورنتيرفويالأنيكو،لحوحو

قيريكاراممااحود،ريدراد

دمنةوكليلةأولوريه،دومييه

أحجاموتتفاوت.المياهديحجزالنهرعبريشيدبناءالسد

شماهقةسدودأو،صغيرةحجريةأوترابيةبينماالسدود

الناساضطروقد.السحابناطحاتبعلوالخرسانةمن

تفيوفيرةبكمياتالأمطارمواسمخلالالمياهتخزينإلى

.الجفاففتراتفيوزروعهمحيواناتهماوحاجةبحاجتهم

ونهردجلةن!وديانمشكلفيأثريةلسدودأطلالوثمة

الرومانقدماءشيدهاالتىداسمدربعضأنكما.النيل

.الانإلىتعملزالتماإفريقياوشمالوأسبانيابايطاليا

مصادرعلىالحصولكانالتاريحيةالحقبكلوفي

عندماالبشريةالمجموعاتاهتماماتأولهوللمياهكافية

فيالأقاليممنكثيرفيالمياهمجاريتمتلىوقدتستقر.

الجفاففتراتفيتنضبأنتلبثلالكنهاما،وقت

واعتادآخر.وقتأيمنأكثرإليهاالحاجةتزدادحينما

الأشجارجذوعمنصغيرةسدودإقامةالبدايةفيالناس

غير.للمياهالعابرةحاجتهمبتخزينتفيوالحجارةوالتراب

هذههدمفيتتسببماكثيراكانتالفيضاناتأن

المجتمعاتاتسعتوعندماوإزالتها.الصغيرةالسدود

يشيدونكيفعرفوا!اكنيها،أعدادوازدادتالعمرأنية

الماء.منودائماكبيرامخزونالهمتوفرأضخما،سدودا

الناسبحاجةيفيماتخزينالسدودهذهبمقدوروأصبح

إلىبالإضافةالماء،فيهايقلالتىالموسميةالفتراتخلال

الناسوتعلم.عديدةلسبنتمتدقدالتيالجفاففترات

اسمدودمنالمندفعةالمياهمساقطيسخرونكيصلاحقا

البيوتفييحتاجونهاالتيالكهربائيةالطاقةلتوليد

نع.والمصا

السدعمل

يشيدالتيوالأنهارالمجاريفيالماءالسديحبس

الماءمنكبيرمخزونأوبحيرةخلفهتتكونبحيثعليها،

المياههذهفتغطي،نفسهالسدارتفاعإلىمنسوبهيعلوقد

خلفمنسوبهايرتفعوعندما.الاحتياجاتمنالكثير

علىانسيابهاتوجيهيصبحالنهر،منسوبعنالسد

تتدفقكما.الجاذبيةبد!ميسوراأمراالمجاورةالأراضي

مائية-توربيناتخلالمنالخزونةالمياهمنكميات

فيالمستخدمةالكهربائيةالطاقةفتتولد-هيدروليكية

صرفهايتمالتي،المياههذهوتوفر.والصناعاتالبيوت

للأسماكالماءالسدأسفلالنهر،مجرىفيثابتةبمعدلات

.الجفافمنالأنهارمجاريعلىوتحافظ،البريةوال!حياء

طوالالنهريةالملاحةحركةالكبيرةكمياتهاتيسركما

احتوأءفيالعاليةالتخزينيةبكفاءتهااسمدودوتساعد.العام

زمنيةفتراتبالتدرلحلالوتصريفهاالفيضاناتمياه

ألانهار.ضفافإغراقهامنيحدمماطويلة
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خلفتتكونالتيالمائيةوالمعستودعاتالبحيراتوتوفر

صيدوهوأياتالماظكرياضاتترفيهيةمرافقالسدود

وتحفظ.البريةللحيواناتمراتعتصبحكما،السمك

الماءاندفاعيسببهالذيالانجرافمنالزراعيةالتربةكذلك

الخصبة.العلويةالقشرةفوق

السدودأنواع

واحدكلخضعالسدود،منكثيرةأنواعاالناسأقام

المتاحةالموأدونوع،عليهالمقامبالموقعالخاصةللظروفمنها

يصبحالصخور،فيهاتتوفرالتيالأماكنففى.لتشييده

اذ،حجريةس!ودأوصخريةحشوةذاتسدودبناء

الخشبية،السدودتبنىكذلك.مجزيةاقتصاديةجدوى

الخرسانةاستخدامويكثرالأشجار.جذوعتتوافرحيث

والرملكالحصباءموادهانقلأنإلاالسدود،بناءفي

مالياعبئايشكلالبناءموقعفيالمتوافرةغيروالإسمنت

فيشيدتالتيالترابيةالسدودبرهنتوقدضخما.

بناءأنكما.كبجرةاقتصاديةمزاياعلىكثيرةأماكن

وتبدوالبناء.مواديوفرالمواقعبعضفيالمفرغةالسدود

الوديانفيالضيقةالمعقودةالسدودتشييدجدوى

وديانأتساعيحتمبينما،الاتساعمحدودةالصخرية

النوعمن،المجرىبعرضممتدةسدودبناءالأنهارمجاري

الأنواعأو،الس!إلمستوىذواتمنأوالعقود،متعدد

كلهاوهى-الخشبأوالفولاذمنالمصنوعةأو،الترابية

التكلفة.اقتصادية

السدودمنعديدةأنواغاتشمل.البنائيةالسدود

سواء،مصمتةموادمنمشيدةأنهافيجميعهاتمثعترك

منأو،محددةبأحجامالمقطوعةالأحجارمنكانت

شدفاتأو،متراصةإسمنتيةكتلفيصبهاتمخرسانة

الكتلأوالخرسانةمنالمشيدالثقاليالسدومنها.قطاعية

يستمدوالذيبعض،فوقبعضهاترصالتيالصخرية

إنشائه.فيالمستخدمةالموادثقلمنمتانته

السدودتصميمعلىتعديلاتالمهندسونأجرىوقد

رسوخولضمانالتشييدموادعلىللمحافظةالتقالية

المواد.منالأدنىالحدأستخداممعللسدالإنشائىالهيكل

بداخلمفرغتجويفعلىالمفرغةالسدودوتشمل

واجهتهتدعمالذيالسدويعسمى.الرئيسيجسمها

يعرفماأماالأكتا!.داالسدأكتافأوساندةجدران

بطولممتدةخرلممانيةبلاطةمنمشيدفهوا!لسطحبالسد

بزاويةالمائلةالدعاماتمنعددالأماممنيسندهاالمجرى

الثقلبتوفيرالمياهفيهاتقومبويقةتصميمهاويتم.545

أحياناتشييدهيتمالذيالخرسانيالحاجزلاستقراراللازم

تسندانه،دعامتينيتوسطمنهاواحدكلعقود،شكلفي

العقود.متعددالسدويسمى

هىأنتشاراالسدودأنواعأكثر.الجسريةالسدود

منمنتقاةعيناتبردمتشييدهاويت!ا.الترابيةالسدود

تصيرحتىطبقةفوقطبقةوضغطهامعينحيزفيالتربة

التىالردمموادوتفرزالماء.منهايتسربلامصمتةكتلة
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أحدبيكفورتسد

الحشواتسدودأكمر

يمتد.العالمفيالترابية

نهرعبركم6لحوالى

شمالفىميسوري

مولتاناولايةشرقي

.المتحدةبالولايات

،الفيضاناتفيويتحكم

والطاقةالريمياهويوفر

للمناطقالكهرباثية

المحيطة.

فيالناعمةالموادتوجدبحيثالسدود،هذهمنهاتشيد

حجارةمنبطقةتغطىاشتيالخشنةالموادتليهاالمركز

حمايةالم!صسرةالحجارةهذهوتوفر.الدكةتسمىصخرية

والمطروالرياحالخزنةالمياهأمواجتسببهاالتيالتعريةمن

فىخرسانيةبجدرانالاستعانةالمعتادومن.والثلوج

وقد.المياهلتدفقمانعةسواترلتكونالسدمنتصف

دقهايتماخوازيقشكلفيمعدنيةألواحمنهابدلآتستخدم

من!ح!قن،محط.الأساساتمنسوبمنأدنيعمقإلى

إلىكثيفضغطتحتمائعإسمنتلآخرحين

منيزيدمما،والشقوقالتصدعاتلترميم،الأساسات

للماء.الأساساتومقاومة،الجداريةالسواتركفاءة

الهيدروليكيةشبهالحشواتذاتالسدود

السدودمنحديثةأنواع.الهيدروليكيةوالحشوات

)الييمإلىطاقةمحطتيفيتستحدمبيكفورتسدخزانمنمياه

.ميسوري

الأجزاءفىناعمةسائلةموادبضختشيدالجسرية

توفرعندالأجزاء.هذهمنالمياهنزحمعالسدمنالوسطى

الصخريةالحشوةذيالسدبويقةالبخاءيكونأ!هسخورا

النوعهذامنالسدودمعظمتبنىاقتصادا.أكثر

والصخورالثقيلةوالحجارةالغليظالجلمودباسستخدام

وأش!صالهاأحجامهاتنوعيستلزمموادوهى.الضخمة

قدرعلىبنائيةكتلةعلىالحصولبغيةوالتدرجالمواءمة

تغطىالماءحجزفيكفاءتهاولزيادة.المتانةمنواف

الأسفلتأوالصلصالأوالفولاذأوالخرسانةمنبطبقات

.المياهلتسريبمنعاالمائيللمخزونالملاصقجانبهاعلى

الحشواتسدودباسميعرفالسدودمننوعوثمة

الحجارةبنالجمعبنائهفييتمالمخرية،الترابية

السدودبعضبناءفييدخلكما.والترابالصخرية

نهرإلىالماءمنالفائفك!ي!كمرفاجسار()اوإلىالكهرباء.لتوليد(
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الرئيسيةالعالمسدود

ارتفاعاالسدودأعلى

لأ)كتع---؟أكفاع-لنويم-الد،لة،-السهـد

338صحخويجمرابي/طاجكسمافىصلا-روجمن

3".لرا!ه!جوبرجيا-نوريك

ول82ثقاليسويمسبرايكسننر2جر(فد

272-معقودكاجورجيا3إنعوري

-7،؟-صخريئرالبمكوستاوريكاع-كوروبما

كلخزينطاقلآ،-أجميجم

فىكمشأول!وقي3!سلهـمدا

/؟لا!،ثقالي34أوكندإأوينيث!لالا!

أ*،1،مكثودبويلمزمبازام!اكارمميا-

3،961صخريربمطل!ار،سياير،كسمك

لأا8!9صخركطئرإل!3مص!صرالعاليالس!دو

الإنسائييداطجمال!إو2اكبر-

-3أ"لممالحجبم---يخ!-اللىول!-؟لمئتئتد

؟9،/"."7ء.!!بيلراثحت!جنتينلأراف!ث!ابعو

سجمبىأالتأ

!"23!،،،،،!-قيالى!ش!الأرجنفرزثاقيس

الثاسيس!

02ء!9،ءو،"!لرأبيالمتحدةالولايالىفيوكولينيليا

7؟لمركاميع

؟4ول/"""!"!"لميترالباكسحافياتأرييلا

صضري

*ء؟قرإلر،المتحذالولاياستفودفيليك

المائيةالالافةئوليدمحالارزكير

إف؟-إكييإال!علآ------خالدو.يرأتييي!-

31!،!،باراجو(يالبرإريللمإيتاك!وء

01"3"*فيويملاكوري

لأ!64،المتحدةالولالاتكوليبهرأند

.ء4،،دو!ياسمانويثوشنسك7

،6"،6روسياكبر(سؤيارث!ك

وهوالمناجمخبثباسمالمعروفةالموادكذلكالجسرية

التنقيب.عملياتمنالمتبقيالركام

فيالخشبيةالسدودتشيدالسدود.منأخرىأنواع

نسبيا،صغيرةسدودوهي.الأخشابقطعمناطق

كما،الخشبجذوعلتثبيتالصخورفيهاتستخدم

لتسربالمانعةادالمامنغيرهاأوالخشبيةالألواحتستخدم

المعدنيةالسدوفىوتغطىالسد.لجدارخارجئاكساءالماء

الفولاذ.منبدعاماتوتدعمالماءلتسربمانعةبمواد

علىالسدهذايقع.الريمياهلحزناستحدامهيمك!يدويايشغلسد

فرنسا.جنوبيميديقناة

التيالأحوألفيمتحركةببواباتالجسورتزود

منكبيرةكمياتمنالتخلصإلىالحاجةفيهاتغلب

يسمىنوعوثمة.الطافيةالأخشابأوالثلوجأوالمياه

اعمدةبينأفقيةدوارةأسطواناتدهالدوارالسد

دونالثلوجمنللتخلصوخفضهارفعهايمكن،فتحاته

البواباتأنواعوتكثر.الختزنةالمياهمنسوبيتأثرأن

أكثرهاأنإلاالسدود،هذهفيالمستخدمةوألمحابس

سدو،تينترجيتسدباسمالمعروفةالأنواعشيوعا

جيت.وكتوسدبيرتراب

فيسدأولبناء،ام669عامفيفرنساأك!لت

والجزرالمدحركةمنالطاقةلتوليدمحطةبهتقامالعالم

بأعلىتشتهرالتىمالوسانتبلدةعندرانسنهرعلى

متوسطيبلغإذ،العالممستوىعلىوالجزرالمدمعدلات

يتدفقيجعلهمماام،3يبلغهماوأقصىأم،االموجارتفاع

خلالمنخارجايندفعثميعلو،عندماالسدخلف

ينخفض.عندماالتوربينات

السدودبناءيتمكيف

المعلوماتمنالكثيرتحميعالسدودبناءيسبق

التربةوطبيعة،الموقعصلاحيةلمعرفةوتمحيصهالدراستها

كماالبناء.موادمنشوافروماالأساساتعليهاتقامالتي

المائيةالتياراتخصائصلمعرفةدقيقتحليلإجراءيجب

المائي،المسطحسيغطهاالتيالمساحةمبديد،للمجرى

يتمالذيالموقعفىللسد،المقترحالارتفاعضوءعلى

مفصلة،تضاريسيةخرائطتجهيزذلكيلى.اختياره

منعيناتعلىالحصولضرورةمع،جيولوجيةودراسات

للتعرفالآليالتثقيببطرقالتربةمنالسفلىالطبقات
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فيتنجابهادراسد

فييتحكمالهند،جنوبي

أمطهارمياهتصريص

التيالموسميةالرياخ

ماريفيتستخدم

كم000.82يقارب

المحاصيلأراضيمن

إلىبالإضافة،الزراعية

الك!بائية.الطاقةإشاج

عامفيبناؤهاكتمل

.أم579

الصخريالتكوينوموضعونوعيتهاللتربةالعامةالحالةعلى

السد.موقعأسفل

جانبعلىالواقعةالعقاريةالممتلكاتحيازةويجب

يشملوقدوترحيلها.إخلاؤهاأوبالشراء،المائىالخزان

للسككخطوطاأوبأكملها،مدناأوطرقاالترحيل

كمياتبتقديرالمهندسونويكلف.أخرىومرافقالحديدية

والتىالسد،محيحتجزهاالتىوالأنقاضوالطمىالطين

يفقدإذللسدالفعالالزمنىالمدىضوئهاعلىيحعسب

كانوإذا.الأنقاضبهذهامتلائهعندالتخزينيةكفاءته

فتحاتهتوصلأنيجبالطاقةتوليدالسدبناءمنالغرض

الأراضي،لريإنشاؤهكانإذاأماالكهرباء.توليدبأجهزة

بفتحاتيجهزأنفيجب،البلديةالشؤونلخدماتأو

التحكمبمحابسمزودة،للصرفوجداولبقنواتمتصلة

اللازمة.

إيجادعلىالسد،مو!اختياربعد،الاهتمامينصب

يتمرسمامؤقتاتحويلاللنهرالأصلىاألمجرىلتحويلالحلول

وأالترابيةأوالخرسانيةالقواعدووضعالأساساتحفر

منمؤقتاالنهرمجرىتحويلالمألوفومن.بهاالصخرية

منالاخرالنصفوتركالمجرىنصففيبالحفرالمنطقة

حفربهايتمتكلفةأقلطريقةوثمة.المياهلعسريانالمجرى

النهرمياهكليستوعبالمجاورةالوديانأحدسفحفىنفق

التحوير،هذاولتحقيقالبناء.موقعحولمجراهاوتحوير

تقامصغيرةسدودوهىالإنفابسدوداستخداميتم

وبعد.النفقإلىمياههلتحويلالنهرمجرىبأعلىمؤقتا

سدهويتمببواباتالإنضابنفقيغلقالسدبناءإتمام

عندماالمياهلتمريرمنحدرإنزالرصيفوللسدنهائيا.

.الخزانيمتلئ

يكونعندماالسدخلفمنالماءعلىللحصول

التخزينحيزفىبفتحاتالاستعانةتتم،ممتلئغيرالخزان

بتأثيروتقفلتفتحخاص،تصميمذاتصماماتلها

الصماماتمنالأنواعهذهتعرف.للمياهالعاليالضغط

البوابية،الصماماتبمالإبريةالصماماتبأسماء

الأسطوانية.البواباتبمالمنزلقةالصمامات

المهمةالسدودبعض

ذاتإفريقياوجنوبوأسترالياكالهندبلدانتستخدم

كفاءةذاتسدودا،المستقرةغير،المتدنيةالأمطارمعدلات

وتكتفي.الزراعيةلمشاريعهاالريمياهلتوفيرعاليةتخزينية

كبريطانياالأمطار،سقوطفيهاينتظماالتيالبلدان

بحاجتهاتفيللتخزينصغيرةسدودإلىونيوزيلندأ

الكهربائية.الطاقةوتوليدالمياهلإمدادات
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هما:العالمفىسدودعشرةأعلىمناثنانللهند

خلالاكتمالهماشوقعم()253وكيشاوم(261)تهري

الكبيرةالسدودوتشمل.العشرينالقرنمنالتسعينيات

م(.02)4ولاكهوارم()226بهاكراسدبالهندالأخرى

أوروفيلسدارتفاعاالمتحدةالولاياتسدودوأعلى

هوفرسدوكذلكمترا.235ارتفاعهيبلغإذبكاليفورنيا،

وهو-مترا226ارتفاعهوبلغ،أم369عاماكتملالذي

العالم.مستوىعلى02رقمالمرتبةيحتل

علىأم08بارتفاعدارتماوثسدأسترالياسدودأعلى

علىأم62تالبينجووسدفكتوريا،بمقاطعةميتاميتانهر

نيوزيلنداسدودأعلى.الثلوججبالمشروعفيتيومتنهر

سدودوأعلى.ويتاكينهرعلىأم()18بنمورسد

الأورانجنهرعلىروكسلي.كيه.بيسدإفريقياجنوب

براينلينسدفهوبريطانياسدوداعلىأما.أم70بارتفاع

.م19بارتفاعويلز،في

العلياويجانجاسدهوتخزينسعةالهندسدودأكبر

هوتسمانيافيجوردونوسد3كم705.سعتهوتبلغ

ويبلغ3.أكم31.لممعتهوتبلغأسترالياسدودأكبر

وسد3كم8،ءبنيوزيلنداالعاليبوكاكيسداستيعاب

3.ءكم،9إفريقيابجنوبفيروردهنرديك

الطاقةتوليدمشروعاتأضخمبعضبناءقاربوقد

منالتسعينياتخلالفيالاكتمالعلىالسدودمن

الذي،بروسياتوروخانسكسدوتشملالعشرينالقرن

02!...بمقدارالموضوعةالخطةحعسبإنتاجهيقدر

منلكلالإنتاجيةالطاقةزيادةتتمكما.ميجاواط

اكتمل،وباراجوايالبرازيلبينالمشتركإشايبوسدي

المتحدةيالولاياتوجراندكولي،ام299عامبهالعمل

08301.وللأولميجاواط006.12لتبلغ-

القدرةتوليدمحطاتوأكبر.للأخيرميجاواط

وتبلطاقتهاتهريمحطةهيبالهندالكهرومائية

بمقاطعةداينورويكمحطةإنتاجويبلغ،ميجاواط0081

تبلإلطاقةكما.ميجاواط0018ويلزبإقليمسنودونيا

ولمجميز.ميجاواط0051بأستراليالتالبينجوالإنتاجية

وتوليد،الريمياهبتوفيربأسترالياالثلوججبالمشروع

بطاقةسدودعلىاحتوائهبسببوذلكالكهرباء،

السفلىوأجزائهالنهرأعاليمنكلفيعاليةتخزينية

الطاقة.توليدمحطاتلتشغيل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المحتلفة.الدولمقالاتفىالكصبائيةبالقدرةالخاصالجرءانظر

أيضا:انظر

سد،كولىجراند

العالىأسوانسد

صلةذاتأخرىمقالات

الكهربائيةالقدرةالكبيرالمائيالحوضالبحيرة

المائيةالقوةالريالبرأريل

سنوويجبالمحططالفيضادالتوربين

الموضوعصرعنا

السدعمل-ا

السدودأنواع-2

البنائيةالسدود-أ

الجسريةلسدودا-ب

والحشواتالهيدروليكيةشبهالحشواتذاتالسدود-ب

الهيدروليكية

السدودمنأخرىأنواع-د

السدودبناءيتمكيف-3

المهمةالسدودبعض-4

السدود؟إلىنحتاحلم

العالم؟خزالاتوأكبر؟العالمسدودأعلىتقعأي!-2

المزارعين؟السدودتفيدكيف-3

السدود؟بناءفىاستعمالهايشيعالتيالموادما-4

لتشييدها؟الصالحةالمواقعالسدودبناةيقرركيف-5

؟الإنضاببسدودالمقصودما-6

؟الدوارةالسدودبناءتستدعيالتيالظروفما-7

نهرفيضانمياهفيشحكمسدالعاليأسوانسد

الشاطئعلىأسوانمدينةجنوبويقعمصر.فيالنيل

السدارتفاعيبلغمصر.جنوبيفيناصرلبحيرةالشمالي

مأ...النيلفوقوعرضهكم7.3نحووطولهأم11

م.32السطحوعندالقاعدةعند

كلمنأغسطسأواخرفيالأم!ارمولحممأثناءفي

المياهفائضويتجمع.المرتفعةالنيلمياهالسديحجزعام

،البحيرةهذهالمهندسونصمموقدناصر.بحيرةفي

مياهلتستخدم،السودانيةالأراضيداخلإلىتمتدالتي

،الجفاففتراتأثناءالزراعيةالأراضيلريالعاليالسد

وللقرىللمصانعالكهربائيةالطاقةلتوليدتستخدمكما

تكنلمفدانألف007نحوالسدمياهوتروي.الريفية

رياتتلقىأوكانت،الإطلافعلىالسابقفىتروى

إنتاجهامضاعفةمنمصرالسدمكنوقدشحيحا.

المصانعوتشغيلالملاحةتحسينعلىوعمل.الزراعي

ومنالعاليةالفيضاناتأخطارمنالبلادووقايةالجديدة

أيضا.الجفاف

ببناءالتربةتأثرتفقدالكثيرةمنافعهإلىوبالإضافة

الأرضتخصيبيتمكانالسنينآلاففمنذالسد.

مياهترلمسبهالذيبالط!النيلامتدادعلىالزراعية

دون-الراهنالوقتفي-العاليالسدويحول.الفيضانات
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شيدالعاليأسوانسد

جنوبيالميلمياهليحجز

توليدفيوئمستغلمصر،

المصانعلمدالكهرباء

بالطاقة.الريفيةوالقرى

المزارع!تأصئكللىولذلك،الأراضيالمياههذهتغمرأن

مكلفة.كيميائيةبأسمدةالتربةتخصيب

عهدفيام069يناير9فىالعاليالسدبناءبدأ

جهودابذلالذيالناصرعبدجمالالمصريالرئيس

العسدمشروعبناءكلف.إتمامهسبيلفيكبيرة

حوالىأيمصريجنيهمليون514نحوانذاكالعالى

وقد.حينهفىأمريكيدولار000.1لا...0002

الاتحادوقدم.ام689فيالعاليالسدتشغيلبدأ

علىيزيدومبلغاالفنيةالمساعدة)سابقا(السوفييتي

وقد.للمشروعقروضشكلفىدولارمليون003

الذيالأصغرأسوانخزانمحلالعاليالعسدحل

لتوليدأساساويستخدممنه،مقربةعلىيقف

الكهرباء.

.بحيرةناصر،السد،؟أسوانممر؟أيضا:ان!

.(التبعيةلمصادر)الإسلاما:نظرا.ئعرااذوو

فييستخدممؤقتجدأريسياجالمؤ!تالسد

العماللوقايةحيزتوفيرفوائدهومنالبناء.عمليات

منالحفرمواقعحمايةوكذلكالأخطار،منوحمايتهم

وتستخدم.المناجمفيتحدثالتيوالانهيارأتالمياه

الجسور،كدعائمالمنشاتإقامةفيالسدودهذه

تكونأنويمكن.للمبانىالأسامسيةوالقواعدوالسدود

بمالرملمنأكياساأوالترابمنأكوامأالمؤقتةالسدود

التيتلكأما.الضحلةالمياهفيتقامالتيتلكخاصة

فتصنع،العميقةالحفرأعمالأو،العميقةالمياهفيتقام

.الأرضباطنفيشبتالذيالمتشابكالفولاذمنعادة

وأ،إسمنتيةأو،خشبيةدعاماتمنتصنعوأحيانا

والتيدعامةكلبينالمسافةتكونبحيث،حديدية

بإحكامالسدودهذهتثبتأنوينبغىجدا.ضيقةتليها

والمياهالأرضعنالنابخالأفقيالضغطتقاومحتى

تصنعأنالممكنومن.الأخرىالمحشملةوالمصادر

الماء،إليهايتسربأنالممكنغيرمنتجعلبطريقة

الطينىبالطفلوالقوأئمالألواحخلفيةبحشووذلك

)الصلصال(.

الدعامة.،المحكمةالحجرة:أيضاانظر

)تكوينالبذرةا!ركيد(بمزهرة)أجزاءالأركيدانظر:.اةا!

.اللقاح)الأسدية(بمالزهرةالمذور(،كاممياتفيالمذرة

مننوعوهو.أضلاعمشةذومستو،شكلالسداسي

تسمىنقاطفىالسداسى،أضلآعوتتقابل.المضلعات

الزواياومجموع.داخليةزواياستمكونةالرؤوس

السداسىإنويقال.072دائماهوللسداسىالداخلية

جميركانتإذا،منتظم

متساوية.والزواياالأضلاع

زوايامنزاويةوتبلبم

0.512المنتظمالسداسى

السدأسيمساحةوتساوي

حاصلنصف،المنتظم

عامده،فيمحيطهضرب

مضلعمركزمنالمسافةوهو

أضلاعذومنتظمسداسيأحدمنتصفإلىمنتظم

.الطولمتساويةأضلاعه
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الهندسة،فييستخدممصطدحالسطوحالسداسى

الوجوهمتعددمننوعوهو،وجوهستةذولمجسم

سداسياتومن.مضلعاتوجوههمجسمأي)السطوح(،

المكعب.المألوفةالسطوخ

في!ضبلمنحدرأتعلىتقعمنطقةسدتئلالد

وألمانيا.ومورافيابوهيميا،معتشيكياجمهوريةحدود

معاهدتاولكن،هناكيعيشونالألمانمنكثيروكان

منحعلىنصتاام919عامفيجرمانوسانفرساي

مأ389عاموفي.السابقةتشيكوسلوفاكياإلىالمنطقة

ومناطقسدتنلاندمنطقةمنحعلىميونيخاتفاقيةنصت

ألمانيا.إلىأخرىتشيكية

إلىالمنطقةالحلفاءأعادأم459عاموفي

التشيكمحلهمليحلمنهاالألمانوطردتشيكوسلوفاكيا،

تفككت،ام299عاموفى.والسلوفاكيون

وسلوفاكيا.تشيكيامستقلتيندولتينإلىتشيكوسلوفاكيا

إدى)نسبةالزاويةالمسافةدقياسبصريةالةالسدسية

وتستعمل.والأفقالشمسمثل،نقطتينبين(الزاوية

لشكلهانسبةألاسمهذاعليهاويطلقوالمساحةللملاحة

السدسيةإطارويسندتقريبا.الدائرةمنالسدسيشبهالذي

قونصفيمثلمتحركدليليذراعوهومدرجا،قوسا

ثابتةالمراتينإحدىتكونصغيرأ.وتلسكوباومراتينالدائرة

دليلمعمربوطةفهي،الثانيةالمرآةأما.الأفقمراةوتسمى

بتوضيحالتاحممكوبويقوم.الدليلمراةوتسمىالمؤشر

الأفق.خط

ويظهررأسياالقوسيكونبحيثالسدسية،تمسك

حتىالدليليالذراعيحركثم،الأفقمراةعلىالأفق

مرآةعلىمنعكسةالمحددالنجمأوالشمسصورةتبدو

ارتفاعقرأءةويمك!.الأفقخطملامسةالدليل

يقارنثم.المدوجالقوسمنالنجمأوالشمس

علىالارتفاعهذااسمد!سيةيستخدمالذيالشخص

العرضخطلتحديدالعرضخطمنمختلفةدرجات

السفينة.بهالذي

شوهدإذاوهو:البصريالقانونوفقالسدسيةوتعمل

علىعموديتينمرآقيبنمنالمتكررالانعكاسبفعلجسم

تكونوصورتهالجسمبينالزاويةفالمسافة،نفسهالسطح

السدسيةمؤشرويقيصى.المرآتينسطحيبينالزاويةضعف

المسافةلإيجادالقراءةهذهوتضاعف،المرآتينبينالزاوية

الأفق.افوق-مثلاكالشمس-مالجسمالزاوية

عشرالثامنالقرنمنتصففيالمراياسدسيةطورت

فيهادليجونجهودعلىتصميمهاأقيموقد.الميلادي

نأويجب.والأفقنجمبينالزاويةلقياسالسدسيةيستعململاح

بالملاحةالبحرفىموقعهميحددواحتىالزاويةهذهالملاحونيعر!

الملكية.

أداةالسدسيةوكانتأمريكا.فىجودفريوتوماسإنجلترا

حتىوالطائراتالسفنعلىتستخدمالتيالأولىالملاحة

الثانيةالعالميةالحربوبعد.العشرينالقرنمنتصف

مثلمساعدةإلكترونيةآلاتبدأتأم(،1-549)939

والراداروالأوميغا،(،السفنمواقعلتحديد)جهازاللوران

السدسية.محلتحل

ططورمقراكان،لندنفىلمسرحاسمويلزسد!ر

للرقصكبيرةوفرقة)الأوبرا(الموسيقيةللمسرحيةجماعة

يدعىرجلاكتشف،أم683عامفى)الباليه(.اللإيقاعي

طبي.ماءذاتلندنشماليفيالموجودةالبئرأنسدلر

منتجعابعدفيماصارت،شعبيةحديقةحولهافأنشأ

بالمومميقىفيهاالاستمتاعللناسيتاححيثمشهورا،

مسرحافتتاحتمعشر،الثامنالقرنوفى.المسرحيوالعمل

وافتتح،أم319عامأخرىمرةتجديدهأعيدثم.هناك

الأعمالسادارةالامربدايةفيقامت.بيليسليليانبإدارة

أخيرااقتصمرالمسرحأن.غيرالباليهثموالأوبرا،المسرحية

فقط.والباليهال!وبراعلى

الباليهفرقةإلى،أم579عامفيالباليهفرقةتطورت

بحديقةالمسماهالملكيةالأوبرأدارإلىانتقلتثم،الملكية

عامكوليزيومإلىالأوبرافرقةانتقلت،جاردنكوفنت

لتصبحالفرقةتسميةأعيدتام749عاموفى.أم68!

الإنجليزية.القوميةالأوبرا

السدوسي.مؤرجانظر:.مؤرج،السدوسي
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ةرالمجاوالمدنمنقديمتانمدينتانوعكمورةسلىوم

منهالجنوبيالطرفمنمقربةعلىتقعانالميتللبحر

رسوله-وتعالىلمسبحانه-اللهأرسلحاليا(.الأردن)جنوب

بالمعروفويأمرهمالمدينتينأهليدعو-السلامعليه-لوطا

والفواحشوالمحارمالمآثممنيرتكبونكانواعماوينهاهم

غيرهمولاآدمبنيمنأحدلهايسبقهمولمابتدعوهاالتي

قالإذ)ولوطا:تعالىقال،الإناثدونالذكورإتيانوهو

ث"نرالعالملنمنأحدمنبهاسبقكمماالفاحشةأتأتونلقومه

،08:الأىهـال!النساء!دونمنشهوةالرجاللتأتونإنكم

لاأنوأمرهمهؤلاءلوطقومإلىالملائ!!اللهوأرسل8.أ

الملائ!صةونزل.بذلكنبيهمعليهميشهدحتىيهلكوهم

فخرجت،بيتهأهلإلاأحدبهميعلمولملوطعلىضيوفا

عندمالوطإلىيهرعونفجاءواقومهافأخبرتامرأته

يمسوهمأنلوطفخاف،عندهالضيوفبوجودسمعوا

قبلومنإليهيهرعونقومهوجاءه):تعالىقالبسوء.

لكمأطهرهنبناتيهؤلاءقوملاقالالسيئاتيعملونكانوا

أمرتهعندئذ78.هود:!لمضيفيفيتخزونولااللهفاتقوا

شومهمنالدهفنجاهأطيل،اأخربأهلهيسريأنالملائ!صة

منضودسحيلمنحجارةعليهمأرس!!بأنأهلكهمالذين

منرجزاالقريةهذهأهلعلىمنزلون)إنا:تعالىقولهوهو

)وأمطرنا:وقوله.43:العنعموت!يفسقونكانوابماالسماء

جعلناأمرناجاء)فلما:وقوله4.8الأعراهـ:مطرا!عليهم

منضود!سجيلمنحجارةعليهموأمطرناسافلهاعاليها

القومأخبرتعندماخانتهفقدلوطامرأةأما83.هودة

تعالى:قال،ذلكجزاءاللهفأهلكهاعندهالضيوفبوجود

.83الأعرا!:!الغابرينمنكانتامرأتهإلاوأهله)فأنجيناه

سيدناأن1(189أعصل)االتكوينسفرفيوورد

إذاإبراهيموقال.سدوممدينةيدمرألاربهدعاإبراهيم

المدينة.عنويصفحفليرحمهمصالحونأناسبالمدينةكان

دمرفقدصالحينأشخاصعشرةوجودتعذرعندماولكن

كلتيهما.وعمورةسدوممدينتيالله

لإنقاذملكينالبدايةفيأرسلاللهأنالقصةوتروي

.سدوممدينةفييعيعقكانالذيإبراهيمأخيابنلوط

الهروبضرورةإلىوابنتيهماوزوحتهلوطاالملكاننبهوقد

نظرتلوطزوجةول!صن.خلفهمينظرواوألاالمدينةمن

وقدالنار.تحتتتحطمانوعمورةسدوملترىخلفها

علىلهاالمبكقابامنعمودإلىالحالفىتحولت

عصيانها.

.السلامعليهإبراهيمبمالسلامعليهلوط:أيضاانظر

النجمة،التوهجفائقالمستعرانظر:.السرطانسديم

المتعيرة(.)المحوم

شماليأقصىفيمحليحكمذاتمنطقةسدرلالد

أقلمنواحدةوهيأسكتلندا،فيالمرتفعةالأراضيمنطقة

نسمة.74313سكانهاعددسكانا.بريطانيامناطق

البحيراتمبئمئاتوبها،وجبليةوعرةالريفيةوالمناطق

فيالاساسيتانالحرفتانهماوالصيدالماشيةوتربيةوالاثار.

عامبوجهوذلك،شائعةليمستالأشجاروزراعةسذرلاند،

الرقيقة،التربةوطبقةالصخريةالأراضيوجودبسبب

مقاطعةمنجزءاأم759عامحتىالمنطقةوكانت

سزلاند.

أىلىمسظسترلاندلاتسون.شلالات،سدرلا!

منكم26بعدوتمكللى،العالمفيجبليةمائيةمساقط

الجنوبيةالجزيرةمنالجنوبيةالألبفيساوندميلفوردرأس

مساقطثلاثةعلىالجبالأسفلمياههاوتنحدرلنيوزيلندا،

،م842ارتفاعمنالأولوالمسقط،م085ارتفاعم!

المتجمعةالمياهمنويتكون،ام30والثالث،م922والثاني

ساوند.ميلفوردفيالمياهوتجري.الذائبأصثلجامن

اللغويللعالمكتابالإعرابصئاعةسر

أم(،200-؟هـ،293-؟)جنيابنوالنحوي

منها،حرفكلوأحوالالهجاءحروفأحكامموضوعه

نأالحروفعنالحديثواقتضى.العربكلامفيومواقعه

مخارجهافيالحروفأحوالفيهاذكربمقدمةلهاقدم

مجهورها،وأحكامأصنافهاوانقسامومدارجها

ومعتلها،،وصحيحها،ورخوها،يدهاوشد،ومهموسها

،والحرفالحركةبينالفرقوأبان.أجناسهامنذلكوغير

الحروفإلىأشماروقد،الحرفمنالحركةموضعوأين

حرفلكلأفردثم.المستقبحةوتلكالمستحسنةالفروع

رتبوقد.عنهالقولفيهفصلباباالهجاءحروفمن

فيهابماوالعشرينالتسعةالهجاءحروفعلىالأبواب

وقد.الترتيبفيوالياءالواوبنوضعهاالتيالألف

أولها:فيذكرثلاثةبفصولالكتابابوابختمت

ثانيها،وفيوجمعها.واشعتقاقهاالمعجماحروفتصريف

يجوزوما،ببعضبعضهاالحروفمزجفيالعربمذاهب

يصح.ومايقئ!وما،يحسنومايمتئ!وماذلك،في

منالمألوفعلىونظمهاالحروفإفرادذكرثالثها:وفي

بالسهولةالكتابأسلوبواتسم،المعجمحروفاستعمال

جانبإلى،اللغويةمادتهبغزارةالكتابوامتاز،والوضوح

جنى.ابنانظر:والاستقصاء.الشمولفيطريقته

عقيدةفيوهو،النصرانيةالطقوسمنالمقدسالسر

رعايةينالالصادقالعابدأنعلىظاهريةدلالةالنصارى

مختلفة.دينيةبأسراراختلافهاعلىال!صائسوتعترف.الله
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الشرقيةوالكئيسة،الكاثوليكيةالرومانيةوللكنيسة

والبرهانلمعمدانية:هيمعروفةأسرارسبعة)الأرثوذكسية(

(،الاعترافأيضئا)وتسمى،والكفارةالمقدسوالقربان

والزوحية.،المقدلعمةوالطرقالمريضوتكريس

مننوعينعلىتقومالبروتستانتيةالكناشوأغلب

أيضا)وتسمىالمقدسةوالمشاركة،المعمدانيةهما:الطقوس

.(نىالرباالعشاء

الخارجيةالمظاهرلايقيموز،الصاحبيونأيوالكويكرز،

أسراراالحياةمظاهركليعتبرونوإنما،الطقوسلهذه

نأالكاثوليكيةالروصأنيةالكنيسةأصحابويعتقد.مقدسة

البروتستانتأما.الخلاصعلىتعينالمقدسةالأسرار

،الناسمنأعداذاتجمعصلاةفيالطقوسهذهفيؤدون

علاماتباعتبارهاإليهاينظرونفأغلبهمذلكمنوبالرغم

والعابد.الرببينالرضاعلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرلانيالعمنماءالبروتستانتية

الشرقيةثسيةالأورثوذأممائسااعماداتثبصء

الكاثوليكيةالروماليةالكنيسةالمريضتكريص

فو.البصريم!الخداعأنواعمننوعالسراب

ويرى،سيارتهماشخصيقودعندماالسرابيحدث

ماء.بركةكأنهالسا-تالمعبدالطريقعلىأمامهمايبدو

البركةأنيكتشف،النقطةلتلكالشخصيصلوعندما

علىأبعدموقعإلىتحركتأنهالهيبدوأو،اختفتقد

أنهايبدوالتيالبعيدةالأجسامالسرابويشمل.الطريق

جبلمثل،أخرىأجساموثمة.الواقعفيهىمماأقرب

الإمكانوفيالسماء.فيتطفوكأنهايبدو،سفينةأو

القطبفيأوالبحرفيأوالصحاريفيالسرابرؤية

الشمالي.

اختراقهاأثناءالضوءأشعةانحناءعنوينئالسراب

الحركةتلكوتسى.الختلفةالحراريةالدرجاتذيللهواء

الانكسار.انظر:الانكسار.الانحنائية

شميوعا.اسمرابأنواعأكثرالواحةسرابويعد

يرونعندماأحيانا،الصحراءفيالمسافرونمنهويعاني

وصولهمعندولكن،واحةكأنهالهمتبدوبعيدةماح!بركة

فقط.الجافةالرمالإلايجدونلا،المكانإلى

حرارةتقومعندماالواحةسرابيظهرأنويمكن

ويمر.مباشرةفوقهاالذيوالهواءالأرضبتسخينالشمس

للطقةالباردالهوأءعبرأولأالسماءمنالوأردالضوءشعاع

بالقربسخونةأودفئاالأكثرالهواءطبقةعبرثمالعليا،

طبقةدخولهأثناءالضوءلممرعةوتزيد.الأرضسطحمن

التيالهواءجزيئاتعددلقلةوذلكدفئا،الاكثرالهواء

الضوءسرعةفيالتدريجيالتغيرويجبر.طريقهتعترض

قبللأعلىالشعاعوينحني،اتجاههتغييرعلىالشعاع

بقليل.الأرضسطحإلىوصوله

.الشعاعيتخذهالذيالمساررؤيةالإنسانلايستطيع

يظنفإنه،إياهالإنسانرؤيةعندلأعلىينتقلالشعاعولأن

الساخنالهواءويختلط.الأرضعلىمامكانمناتأنه

الهواءطبقاتمعبسرعةالأرضسطحفوقالموجودة

لهذهالشعاعاختراقوأثناءالشمعم!.تسخنهاالتيالأخرى

وأيتموجالشعاعيجعلالساخنالهواءفإن،الطبقات

منيأتيلانه،اللونأزرقالواحةسرابوضوء.شذبذب

الزرقاءالبقعةتلكأنيستنتجالإنسانفإنولذلكالسماء،

مايراهأنبيد،صغيرةأمواجذاتماءبركةتكونأنلابد

تسببالتيوالأشعةالسماء.منجزءهوحقيقةالإنسان

.السرابتصويرالممكنمنفإنهولذلك،حقيقيةالسراب

وهومورجانا،فاتايسمىالسرابمناخرنوعهناك

فاتاسرابيحدث.السرابأنواعبينجمالآالأبهى

فئادءهوا

درلاءاهو

درساءهوا

صحور

صوءممكسر

ح!-**

**ح!**!

قلميجحلولوالماءللهواءاحتراقهاأثناءالأشعةتنحنياليمنىالصورةفي.الكثافةمحتلفةمواداختراقهاعندالمنحنيةالصوءأشعةعنينتجالسراب

اممثيمىاالماردالهواءمنمرورهاأثماءالبعيدةالصحورمنالقادمةالضوءأشعةتنحني،أعلاهاليصهـىالصورةوفيمكسور.كأنهيبدوالرصاص

الواب.فيهيمماأقر!كأ!اتبدوالصخوريجعلسرابذلكعنوينتحالعليا.الخفيصالدافئالهواءطبقةإلىالسطحقر!
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الضوءأشعةالساخنالهواءمنطبقةتحصرعندمامورجانا

متل-الأجساميجعلمما،بعيدةأجساممنالواردة

قلاعمنقلعةفىأبراجوكأنهاتبدو-الثلجوكتلالصخور

.الساحراتحكايات

الفولجا،نهرعلىالواقعةالرئيسيةالموانئأحدسرا!!

موسكل.العاصمةشرقجنوبكم472حواليويبعد

م(.؟-289هـ،316-)؟بكرأبو،السراجابن

بغداد،فىنشأ.السراجسهلبنالسريبنمحمدبكرأبو

إمامةإليهانتهتالذيهـ(ء28)تالمبردالعباسأباولازم

عنهوأخذسيويه،كتابعليهوقرأ،زمنهفيالبصرةنحاة

ولم،بهويهتم،إليهويميليقرلهالمبردوكان،والأدبالعلم

إلاالمبردالعباسأبيغيرعلىتلقيهإلىالتراجمكتبتشر

هـ(131)تالزجاجإسحاقأبيمعلهحادثةتسوقأنها

موتبعدمسلماالزجاجعندحضرالسراجابنأنوذلك

لابنفقال،مسألةعنالزجاجرجلفعسالالمبرد:شيخه

انزجاجفانتهرهفأخطأ،فأجابهبكر،أباياأجبهالسراج

لاالمجلسولكن،لضربتكمنزشفيلوكنتوالله:وقال

بالحسنوالفطنةالذكاءفينشبهككناوقد،ذلكيحتمل

ضربتنيقد:فقالهذا!مثلفيتخطئوأنترجاء،بن

؟الكتابقرأتمذمادرستتاركوأناوأدبتنىإسحاقأبايا

رجعثمأعاود.وأناوالموسيقىبالمنطقعنهشغلتلأني

مسائلعلىوعول،دقائقهفىونظرسيبويهكتابإلى

أصحابهأصولبعضوخالف،والكوفيينالأخفع!

الكتب.وصنفكثيرةمسائلفىالبصريين

لابنوكان.الزجاجموتبعدالرياسةأجهإوانتهت

العربية،علومجانبإلىالمنطقوعلمبالموسيقىولعالسراج

فيويفيده،المنطقعلمفيمنهليفيد،بالفارابييجتمعوكان

ألفالتيالقراءاتبوجوهعالماشاعراأديباوكانالنحو،صناعة

علىأبوتلميذهمنهأفادوقدالقراء،احتجاج:كتابهفيها

علاقتهوكانت،الحجةكتابهفيهـ(377)تالفارسي

جماعةعنهأخذوقدجدا.قويةمجاهدبنبكرأبيبالمقرئ

دفن.وفيهاببغداد،توفى.الهحريالرابعالقرنعلماءأبرزمن

النحو،فيالأصولأشهرها:كثيرةمؤلفاتوله

احتجاجبمالخطأوالهجاءكتابأيضا؟النحوفيالموجز

.العروضوكتاب،الاشتقاقالقراء،

(.م2041-؟هـ،08ء-)؟ركرياأبو،السراج

القسبنحسنبنمحمدبنأحمدبنيحيىزكرياأبو

فقيه.السراجزكريابأبيالمعروف،الفاسيالأندلسى

والعلمالفقهأخذونثر.نظموصاحبلغويحافظمحدث

عبادوأبنعبدالنورالفقيهوعنالبركاتأبيالخطيبعن

وغيرهم.

القاضى:ابنقال.وقتهفيالحديثرئاسةإليهانتهت

خطه".عليهليسالمغربفيكتاباتجد"قل!ا

م(.29ء-183هـ،313-12)6الثقفي،السراج

الثقفي،مهرانبنإبراهيمبنإسحاقبنمحمدالعباسأبو

شيخالثقةالحافظالإمام،النيسابوريالخراسانىمولاه!ا،

.خراسانمحدث،الإسلام

بنوهنادسعيدبنوقتيبةراهويهبنإسحاقمنسمع

وغيرهم.العلاءبنمحمدكريبوأبيالسري

خارجيسيربشيءومسلمالبخاريعنهحدث

وابن،شيوخهمنوهوالرازيوأبوحاتم،الصحيحين

وغيرهم.عديوابنحيانوابنالدنياأبي

إلىرجعثمبها،وحدثطويلةمدةبغدادسكن

عنناهيابالمعروفآمرأ،الأثباتالثقاتمنكان.وطنه

بالحديث،عني.السنةفيصلباالمعتقد،حسنالمنكر،

،ومعروفوبروتجارةثروةذاوكان،كثيرةكتباوصنف

.الرأيلأهلمنافراوكانوتهجد،تعبدوله

صحيحعلىومستخرجبمالتاريخ:مصنفاتهمن

.الأبوابعلىالكبيروالمسند؟مسلم

سراجالأرمنتى،انظر:.الأرمشيالدينسراج

الدين.

سراجالبدقينى،انظر:البلقيئي.الدينسراج

الدين.

سراج،الشاطابنانظر:.الشاطبنالدينسراج

الدين.

سراج،نجيمابنأنظر:.لجيمبنالدينسراج

الدين.

فؤادمحمد(.أم-19)0فؤاد،الدينسراج

الشيخ.كفربمحافظةولدمصريسياسيالدينسراج

)فؤاد،القاهرةجامعةمنالحقوقليسانسعلىحصل

العامللنائبوكيلاثمبالمحاماةوعملام(319)(الأول

للزراعةوزيراعينحيثكثيرةوزاراتتولىام(.)329

الاجتماعيةللشؤونووزيراللداخليةووزيراأم(9)42

(م491)6للمواصلاتووزيرام(2491،4491)

وزارةيمللماليةوزيراثمام(،059)للداخليةووزيرا

العدلوزاراتوتولى1(529-أ059)الداخلية
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عضواعينأم(9ءأ-ا059)بالنيابةوالصحةوالمعارف

الشيوغبمجلسوعضوا(،1)369الوفدبحزب

وعضواأم(،49)7الوفديةللمعارضةوزعيماأم(،49)6

وسكرتيراام(،)479المصريالوفدلحزبالعلياللقيادة

المصريالوفدلحزبورئيساأم(،)489للحزبعاما

الجامعةمجلساجتماعاتفىشاركأم(،)789الجديد

أم(.159-0591)العربية

.السرجبمالخياطةانظر:.السرابة

تحتالغرفأوالممراتمنشبكةالموتيسراديب

يقع.الموتىلدفنأماكنتستخدمكانتالأرضسطح

الأوأئلالنصارىقامروما.مدينةأطرافعندأشهرها

الثالثالقرنينفيالهشةالمساميةالتوفةصخورمنبحفرها

الميلادكلن.والرابع

والبحيراتالممراتبينتصلشبكةالسراديبشكلت

فىالقبورهذهحفرتهكتارا.042حواليتغطي

بعضلتغطةالرخاموأسقفالطوبوالمشخدمالجدران

القبور.تحتإضافيةقاعاتحفريتمالضرورةعندالقبور.

ولتخليدالموتىلدفنالسراديبالنصارىاستخدم

للفننماذجالجدرانعلىالجصيةاللوحاتوتعتبر.ذكراهم

أليهوديالكاهنمثلمشاهدنجدحيثالمبكر،النصرانى

يضربوهوموسىالنبيأوالأسدعرينفيوهودانيال

فيوالأمللناسالربخلاصالمشاهدهذهوتمثلالصخر.

للموتىمزخرفةأشكالأأيضاالرسوماتتبين.اعتقادهم

وأسلحتهمالجنةفىبعثواوقدالصلواتيؤدونوهم

وقار.فيمشهورة

السراديبإلىالاضطهادعصورخلالالنصارىالتجأ

نأغير،مقدسةثنأماالمدافنيعتبرالرومانيالقانونلأن

ديانةالنصرانيةغدتحينفائدتهافقدتالمسراديب

القرنبعدالنسيانطواهاثمالرومانيةللإمبراطوريةراسخة

حطامأنهااعتقداكتشافهاإعادةعند.الميلاديالخامس

.أم578عامفيوذلكبائدةلمدن

صقليةوفىأخرىإيطاليةمدنفيالسراديبوجدت

بعضفيتسمى.وفلسطينإفريقياوشمالومصرومالطا

الرهبانأديرةبعنهرفى،المدافنمصلياتالأحيان

باريسممراديبوتعتبر.سراديبأوروبافيوالراهبات

عاممرةلأولللدفنالمشخدمتمهجورةصخريةمحاجر

.أم787

بنأبوبكرهـ(.662)295بكرأبو،سراقةابن

بابنالمعروفالمصريالشاطبىالأنصاريمحمدبنأحمد

الحديثلدارشميخاكانشاعرفقيهمحدث.سراقة

وطبقته.والجواليقىبقىابنمنسمع،بالقاهرةالكاملية

الأعداد،كتاب،القرآنإعجاز،الشرعيةالحيل:كتبهمن

الفرائض.فيالكافيشرح

سرقسطة.انظر:.قوساسرا

جمهورياتإحدى،والهرسكالبوسنةعاصمةسرا!

687.447سكانهاعدديبلغ.العستالسابقةيوغوسلافيا

الفضة،وصياغةالسجاد،بصناعةسراييفوتشتهر.نسمة

فىالمدينةحكمهمإبانالأتراكبناهاالتىالكثيرةوالمساجد

عاموحتىالميلاديعشرالخامسالقرنمنتصفمنالفترة

.م1878

شهدالذيالمسرحكانتبأنهاسراسفوتشتهركما

يونيو82فيفرديناندفرانسيسالنمساويالأميرمقتل

أشعلتالتيالأولىالشرارةالحادثةهذهوكانت.ام419

وقد.الأولىالعالميةالحربأنظر:.الأولىالعالميةالحرب

عامفيالشتويةالأوليمبيةالألعابسراييفوفياقيمت

.أم849

عزتعلىفوزعنأسفرتالتيالحرةالانتخاباتبعد

والهرسكالبوسنةلجمهوريةمسلمرئيسأول-بيجوفيتش

فييعيشونالذينالصربمنكبيرعددعارض-المستقلة

عرقيةحرئاوبدأوا،الاستقلالإعلانوالهرسكالبوسنة

مسلم.كلوضدصربيايكنلممنكلضدضارية

المسلمينفعذبوا؟والمعداتبالجنوديوغوسلافياوزودتهم

انظر:.منهمكبيرةأعداداوأبادوا،الاعتقالمعسكراتفي

والهرسك.البوسنة

منذالعنيفالصربيالقصفوجهفىلصرأييفوصمدت

.ام299فىوالهرسكالبوسنةعلىالصربيالهجومبدء

دمرت.الإمداداتإليهاتصللابحيثالمدينةوحوصرت

الكهرباءمحطاتمنالمدينةفيالأساسيةالتحتيةالبنية

أعدادقتلعنفضلاعموما،المهمةالخدماتوأماكنوالمياه

المدينة.فيالمسلمينمنهائلة

فيشعبيةسوقاالصربقصفام499فبرايرفي

المدنيين.منعشراتالقصفهذاضحيةوراحسرأييفو،

هدوءفتراتإلاتعيعقولا،للقصفتتعرضالمدينةوظلت

أوائلوفى.الصربالمعتدينمعالحربأعوامطوالمتقطعة

الأطلسيشممالحلفطائراتقامتأم،599ممبتمبر

المواقعإبعادبغرضسراييفوحولالصربيةالموا!بقصف

الصربامتثلأنوبعد.البوسنيةالعاصمةمنالصربية

معوقعواالمتحدةبالولاياتدايتونمباحثاتفيللسلام

فيباريسفىسلامخطةوالكرواتالبوسنيينالقادة

.ام599ديسمبر
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الجراد!ا(بمساك9ااتعيق)كيم!الأسماكان!:.السرب

)!جصالطائرمع!ا(بمتعيشالتي)الحيوالاتالحيوانلرصورة(بم

أ!كيور(.ااتهاجر

4)+ه(503312!الاأكيميائيتركيبذومعدنالسربئتاين

نوعوهوالأنتيجورالت:مختلفينشعكلينفيويوجد

ت!صنماغالباالتيالضخمةالصخورفييوجدقشري

ذاتوتكونالأخضر.اللونمنمختلفةدرجاتذات

الأخضر،الرخامحينئذوتسمىصقلتإذارخاميمظهر

الكريسوتايلهوالثانيوالش!ل.الرخامىالسربنتاينأو

الأ!مبستوسأنواعأهمويعتبرالسربنتاينمنليفينوعوهو

وروسيا،،وكازاخستانكندا،فيالكريزوتيلويستخرج

إفريقيا.وجنوب

لأسبستوس.ا:أيضانظرا

.السريالحبلالتكاثربمانظر:.السرة

المركزكونهافياليومأهميتهاتأتي،ليبيةمدينةسرت

انتقلتحيثأطيبية،االجماهيريةفيالأولالإداري

القرلىمنالتسعينياتأوائلفيإليهاالمركزيةالحكومة

المتوسط،الأبيضأجحراعلىتقعمدينةوسرت.الشمرين

نإصيث،أعبرىاالصحراءأطرافعلىأيضاوتقع

الأبيضالبحرشواطئإلىالمسطهقةهذهفيتمتدالصحراء

كما،كم045بحواليطرابلسعنسرتتبعد.المتوسط

سكانعددويبلغ.كم005بحواليبنغازيعنتبعد

عامإحصاءححسبنسمةء.،...حواليالمدينة

أسس!عندماالفينيقيالعهدإلىتاريخهاويرجع.أم399

إلىيقع،سلطانباسمصغيراتجاريامركزابهاالفينيقيون

فيللقوافلمهمامركزاوكانت.الحديثةالمدينةمنالشرق

.القيرواننحوطريقها

ليبيا.:أيضانظرا

فيقعدالدابةظهرعلىيوضعالرحالمنضربالسرج

لأنبمالمعروفةالعربرحالهيوالسروج.الراكبعليه

السلمفىعليهاواعتمادهمالدوابعلىكانتنقلهم

ألفواوقدبها.والعنايةصناعتهافيافتنوالذلكبموالحرب

وكتاب،عبيدةلأبيالسرجكتابمثلكتباذلكفي

وغيرهما.دريدلابنواللجامالسرج

وأالحزاممنهاأسماء،العربعندالسرجولأجزاء

الدابة،ظهرفوقيثبتالسرجبهيشدسيروهواللبب

بعضهماالحزامطرفيتربطمعدنيةعروةوهووالأبزيم

تحتتكونالتيالحشوةأواللبدوهىوالجدية،ببعض

التيالبطانةوهيوالمرشحةالبرذعةتسمىوقدالسرج

كذلكسميت؟الدابةجسميليمماالسرجتحتتكون

وقربوسالمقدمةوقربوس(.)العرقالرشحتنشفلأنها

الراكبيجلسالمنحنيتانالسرجخشبتاوهما،المؤخرة

مفرغمثلثشكلعلىحديدةوهووالركابوسطهما.

.الفارسرجلتوص!يهاأصسرجافيمعلقة

وصانعها،السروجبائعهوالعربعندوالسراج

السراج!.تسمىوحرفته

مجردمنتتدرجالسروجمنمختلفةأنواعوهناك

لتسندهمأعدتالتي،الفرسانسروجإلى،برذعةأوبطانية

والمتارون.الأمريكيود،البقررعاةيستخدمهالدياصوعاساجصراإلىوالسرح.والعحل،والسباق،الركوبمثلمعيمةلأعراضتصممالسروج

للرهة.الراححود!يستحدمهاليسار،إلىالسرحأما

المؤحرةض!س-اطقعد/صىالسرحقرد
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912بحرسرجاسو،

البحر،وصيمففيالعنانلخيالهموالأدباءالشعراءأطلقالسرجوأجزاء.حربةأوبرمحالإصابةعندخيولهمعلى

لاضاقيالمتشابكةالبحريةالأعشابمنغطاءفصوروهالذيوالحزامالجلدمنعادةيصنعالذيالمقعدغالبها:في

منها.الفكاكواستحالشباكهافىوقعتإلاسفينةمنهالوضعوالركاب!السرجلحمايةويربطالفرس!تحتيمر

مغطاةسفنوهياكل،قديمةسفنأشباحبالإقليموترىبماستخدامهفيضروررأمايكونوعادة،الراكبأرجل

الأفيءهذهكلصورواوقد،والقشرياتبالطحالبعلىيتدلىالجلدمنوغطاء،التقرحمنالفرسظهرليقى

أسهمتوقد.الغامضالبحرهذاتحتموجودةباعتبارها.جنباتهليقيالفرسجانبي

القراصنة،سفنوحطام،الرقيقسفنهياكلبعدفيماوالسرجالإنجليزيالسرج:الصروجمننوعانوهناك

.الأسطورةإكمالفي،الأمريكيةوالثورةطفيفانثناءمعالضكلمسطحالإنجليزيالسرج.الغربي

البحرعن!حقائقيسمىمحدبطرفإلىالسرجمقدمةوتنتهيالمور،في

!قليلا،ومرتفعةمتسعذمؤخرتهتكونبينماالقربوس،

كماضحوفتخوادمر!مدكيدومترضوهر-مديونالعدماالطمساغيرمتسعركابالغرجمماودلعمبرج،المؤخرةقربوسلتشكل

،قرنشكلفىأهـزبااماميوآخرعاديمؤخرةوقربوس

رائجة.بحثيةمجالاتحوله"الصيد.حبللتثبيتأحيانايستخدم

منأود!جاءتالبحريةالاعشابأنالعلماءيعتقد.الحصانأيضا:انظر

والأمواجالرياحاقتلعتهاأنبعدالغربيةالهندجزرسواحل

واستخدمتالبحر.فيوالحياةأضمواعلىبعضهافتأقلما!طمنصءص!اسو!صص.سرب!،

النباتاتتتجزأكأفيور،دونوالتهكاثرللنموطريقةمركزهويبعد،منتظمغيربيضىفمكلذو،الأطلسي

نبتةشكلفىالمفصولالجزءوينمو،الأمواجبفعلالناضجةبالتقريبويقع.الكناريجزرغربع.0023!الي

المقطوعالجزءينموإذ،العنبشجرةفييحدثمثلماكاملة7وه35طولوخطيشممالأ،4و.02عرضخطيبين

منعددفيالسرجسيومأعشابوتنمو.كاملةشجرةليصبحهذاتفصليالجمصةأرضتوجدولا،جرينيتشخطغرب

اليابانيين.عندغذاءأنواعهأحدويستخدم،المحيطاتالبصيةالأعشابظهورويحدد،المحيطعنالمائيالجسم

فيوالحياةالنموعلىالبحريةالحيواناتمنكثيرتأقلمالماء.لحمطحعلىالطافية

،والسرطان،الروبيانسمكمثل،الأعشابهذهرركسضامرغ؟!البطيئةتياراتهوتحيط

أنىترفيأعمىبحرمثعماجاسوممكنللائمسماهىإلىيمكن6اعمىلقشريصسلقي!ال!ئمملإكر!نم!ب!3!فبيئكناممنئ!لم،الخلمحمةالتياراتمثل

!ى،سريعهمحيطهبميارا!

تميي!إخذتلوحدامحمطلسحريةفيلذ"لعالصمع!ال!فيعحثماسفاكسماأا!س!بخزرالمع!ظخئسيمالالبستوائيةوالتيارات

.و....ء:الأهـوىييلبحراخذاوقد.الشمالية

سرجاسو،بحرمنتصففيالأعشابمنهائلةكمياتررا!بم!!ولال!ث!مالم،كلمةمنسرجاسواسم

قطريصلمتفرقةكتلشكلفيالأعشابهذهوتظصل!ر!ال!و!حرالأعشابتعنيبرتغالية

قطاعاتالرياححركةوتشكل.م03إلىمنهاالواحدةفيالكلمةوتعني.البحرية

وتغطي،الريحاتجاهحسبتتحركالأعشابمنطويلةالأعشابعلىالطافيةالنباتاتبعضلأنالعنبالأساس

هكتارنصفمنبأكثرتقدرمساحةالكثيفةالأعشابرقعيعدتقريرأولكولمبوسكريستوفروأعد.العنبتشبه

السفن.حركةيعوقمماعامفياختبارأتأجرىفقد،الإقليمهذاعنمرجعا

والتياراتالرياحبفعلأحياناالأعشاببعضوتتحركهذهتحتصخوروجودعدممنوتأكدم،2941

فينيوإنجلاندمنطقةإلىثمالخلئومنمجرىإلىالقوية.الأعشاب

النرويج.أوأيرلنداإلىوربما،المتحدةالولاياتاليحراساطير

ونسبة،الداكنةبالزرقةسرجاسوبحرمياهتتصفالصغيرةبسفنهمأبحروأالذينالأوائلالملاحونرأى

درجة)28مرتفعةحرارةودرجة%(،)7.3عاليةملوحةأنهوصفهمفيوجاءسرجاسو،بحرالشماليةأمريكاإلى

هذهالبحركسبوقد.بالغةصفاءودرجة(،مئوية.منتشرةمروجاتشكلالتيالخليجيةالأعشابمنغطاء

إلىيصلالذيالسحيقولعمقهالمتميز،لموقعهالصفاتعنتحكيالتيالغريبةوالحكاياتالأساطيرعنهاوتناقلت

ماعدامنهقريبةجزروجودولعدمالمقومعط،فيكم5.4فيتسكنالتيالكثيفةالأعشابمنوالممعةجزروجود

بورما.جزيرة.ضخمةوحوش!أعماقها
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شهيرةإمبراطوريةأولأسه!ملكالأطديسر!جون

عامفيحاليا(،)العراقالرافدينبلادفي،التاريخفي

وكانآسيا.غربيجنوببلادمعظموحكم.م،ق0023

الاحتفاظاستطاعبارزا،وإدارياعسكرياقائداسرحون

للعملالمدشالبلاطمنأ!همساعدينوعين،نظاميبجيعث!

تنظيماإمبراطوريتهونظم.فتحهاتمالتيالمدنفىحكاما

عاما.06منلأكثربعدهمنفامشمرتجيدا،

كانتالتىالعليابالمحكمةموظفاالسياسيةحياتهبدأ

وهيكيش،مديسةملكزباباأورالملكسلطاتتحت

الرافدين.بلادجنوبفيسومرمدنإحدى

سومريةومدنابعدفيماكيشمدينةسرجوناحتل

اتسعتالانتصاراتمنسلسلةإلىجيشهوقاد.أخرى

شرفا،بإيرانالانيعرفماشملتحتىإمبراطوريتهبعدها

حالئا(،)تركياالصغرىوآسيا،المتوسطالأبيضالبحروإلى

بلادوسطفيلهعاصمة،الجميلةأكادمدينةوبنىغربا.

منسرجونوكان.سنة56فترةحكمها!شمر.الرافدين

مكانالساميونحلح!ص!هفترةوأثناء.ساميأصل

بلادشىالنفوذصاحبةالأكثريةوصارواالسومريين

الرافدين.

وسميت،الأكاديينأسمالساميينهؤلاءعليوأطلق

أكاد.عاصمتهمإلىنسبةالاكاديةاللغةلغتهم

الرواياتمنكثيرانتشارإلىسرجونشهرةأدت

وجدأنهالأساطيرإحدىوتقول.عنهتحاكالتيوالأساطير

رضيع.طفلوهوالنهر،فيطافيةسلةفي

-6191هـ،أ314-5331)حسين،نسرحا

تعليمهوتلقى،المكرمةبم!صةولدسعوديشاعرام(.299

بعضيقضيأنقبلالحرامالمسجدوفيالكتاتيبفىالأولى

تعليمه.يكملولم،الابتدائيةالفلاحمدرسةفيالسنوات

مقالاتهينشروأخذ،حكوميةوظائففيعمل

والبلادالحجاز،وع!وت،القرىأمصحففىوقصائده

المنهلومجلتيوالندوة،والمدينةعكاظوفيالسعودية

وقريش.

السرحانشعريحفل

كاجكاسننوالخواتالتأملمنبنزعة

لأ!مسيم!ج"ل!/إلىميلهأدىوقد،الفلسفية

(!لمتقدممنوحساسيته،العزلة

ي!كاءكا(/كا!ء-3"!إلىالعمرومضىالسن

"-،كا"،ء*دبطالغقصائدهبعضصبغ

ع،كاوإلىوال!لم،الحزنمن

*:،عء!علىالموتفكرةاستحواذ

سرحانحسين.أشعارهمنكثير

الشعرفيالمجددينأوائلمنسرحانحسينويعد

وجزالةقوةبينيجمعالذيالخاصصوتهوله،السعودي

المدارسأشعاروسهولةورقة،القديمالعربيالشعرأسلوب

المهجر.ومدرسةابولومثلالحديثة

تطرقوالأفكاربالمعانىوثريةسلسةبلغةفيتميزنثرهأما

الأدبأحوالفيكثيرةموضوعاتإلىسرحانحسينفيه

الذيالنبطيالشعرفينقديةنظراتلهأنكماوالمجتم!

بلاأجنحة:أعمالهمنمنه.الكثيرويحفظنظمهيجيد

شعرديوان:الغريبوالطائر(1)779شعرديوان:ريش

وفي(1)889شعرديوان:والصدىوالصوت(1)779

حسينمقالاتومن(1)789دراسات:والحربالأدب

.(9791)سرحان

المحافة.،الأدب،العربيالشعربمأيضا:انظر

العالى.أنحاءمعظمفيينمومزهر،غيرنباتالسر!ى

ويبدو.والشكلالحجمفيكثيراالسرخسياتولختلف

سم.5.2حوالىطولهاويبلغ،الحزازياتمثلبعضها،

أكثرارتفاعهويبلغالنخيلأشجارالآخرالبعضيشبهبينما

فيالأوراقأكثرمنالسرخسنباتاتوأوراق.م02من

السرخسياتمنكثيروأوراقوجمالآ.تنوعاالنباتاتعالم

ولكن،الوريقاتمئاتمنوتت!صن،ومركبة،طويلة

.مستديرةبسيطةأوراقلهالاخرالبعض

عدافيما،العالمأنحاءكلفياسمرخسياتوتوجد

.البرودةالشديدةوالمناطقالجفافالشديدةالصحاري

العالم.فيالسرخسياتمننوع000.01حوالىويوجد

المظللة،الرطبةالأماكنفياشسرخسياتمعظمتنمو

السرخسياتعنفيهاالبحثيمكنالتيالأماكنوأفضل

،والشقوقالأنهار،ضفافوعلىالغاباتهي

المناطقفيأما.الصخريةالمرتفعاتفيوالانحناءات

وأفرعجذوععلىالسرخسياتفتنتشر،الاستوائية

اللأشمجار.

التيالنباتاتأنواعأقدمبينمنوالسرخسيات

ظهورأنالعلماءويعتقد.الأرضعلىعاشت

منأكثرإلىيرجعالأرضسطحعلىالسرخسيات

شأنها،السرخسياتوتتكاثر،مضتسنةمليون035

،الأخرىالمزهغغيروالنباتاتالحزازياتشأنذلكفي

معظموتنتج.الأبواغتسمىمجهريةخلاياطريقعن

.للأوراقالسفليالسطحعلىالأبواغالسرخسيات

جمالبسببألممالممابالسرخسياتالناسيستمتع

لإعطاءخصوصاالحدأئقمنكثيرفيوتزرع.منظرها

منوالعديد.الظليلةالأماكنفىخلفيمنظر

منزلية.كنباتاتجدامرغوبالسرخسيات
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المايئ.أمريكافيالهادئالمحيط!حلعلىالغاباتليتنمواليمير()أعلىالغربيةالسيففسرحسيات:مختلفةمواطنفيتنموالسرخسيات

الامشوائية.المناطقفي)يسار(الشجريةالسرحسياتتنموبينما،العالمأنحاءجميعفيالحقولفي(اليمين)أسفل)البراكن(السراخسأجماتوتنمو

تحتسيقانللسرخسيات.السرخسنباتأجزاء

الساقتقومالنمو.مكتملةوأوراقوجذور،غالبا،أرضية

النباتويستمرللنمو،النباتيحتاجهالذيالغذاءبتخزيق

دامتماالجديدةوالجذورالأوراقتكوينوفيصالنصفي

أفقياأوالتربةفوقرأسياإما،الساقوتنمو.حيةالساق

وتسمى،التربةسطحتحتحتىأو،التربةسطحلطرعلى

باسمالتربةسطحتحتأو،طولعلىأفقياتنموالتيالساق

سيقانتتفرعماوغالبا)الريزومة(.الجذريةالساق

ماإذاالسرخسمنكبيرةكتلةوتتكون،السرضسيات

عادةالسرخسساقوتنمو.عديدةتفرعاتالساقتفرعت

أكثر.أوعاملمائةتعيشوقدببطء

تثبتوهي،طويلةلمدةالجذورتعيم!أنالممكنومن

الغذائية.والعناصرالماءبامتصاصوتقومبالتربةالساق

لمدةعادةتعيعقالأوراقفإنوالجذور،،الساقب!كس

قمةمنالأوراقمنجديدةمجموعةوتنمو،عامينأو،عام

ثم،ملتفةالصغيرةالسرخعرورقةتكون.عام/كلالساق

بوساطةبالساقالورقةتتصلنموها.أثناءالانفراجفيتبدأ

السرخسورقةتسمىماوعادة.السويقةيسمىحامل

الغذاءالسرخسياتأوراقوتصنع)فروند(،اسعفةاباسم

انظر:.الضوئيالتركيبتسمىعمليةطريقعناللنباتات

السرخسياتأوراقمعظمتحمل.الضوئيالتركيب

حوافظوتسمى.الأبواغتنتجالتيهىصغيرةأجساما

بالأبواغ،ممتلئةوكبسولةعنقذاتوهىالأبواغ)أكياس(

السطحعلىعناقيدفيالأبواغحوأفظتوجدماوعادة

منعنقودكلويسمى.السرخسياتلورقةالسفلي

العناقيدكلتسمىكما)بثرة(ضامةباسمالأبواغحوافظ

)بثرات(.ضوامباسمالسرخسياتنباتاتأحدعلى

الوحيدةالنباتاتلأنها،السرخسياتعلىالتعرفويسهل

الضوام.ذوات

وتتكاثرالسرخسياتتنمو.السرخسياتحياةدورة

الجنسية،غيروالمرحلة،الجنسيةالمرحلةهما،مرحلتينفي

تبادلاسمالحياةدوراتمنالنوعهذاعلىويطلق

شكلينعلىيشتملوهو(،الاجيال)تعاقبالأجيال

السرخس.لنباتمتميزين

غيرالمرحلةفيالبوغيالطورباسمالنباتيسمى

الأوراقبتكوينالبوغىالطورفىالنباتويقوم.الجنسية

هذهفيعادةالنباتويعرف.الأبواغحوافظعليهاالتي

الهواءفيالأبواغحوافظتنفلق.سرخسبأنهالمرحلة

عددهايصلقدالتيأبواغهاوتطلقنضجها،بعدالجاف

مناطقفييسقطالأبواغهذهمنالقليلولكن.الملايينإلى

أحسنعلى،السرخسياتأبواغمعظمتنموللنمو.مناسبة

بوغةوتتكشف.الرطبةالمظللةالتربةفي،يكونما

يطلقماوهو،الشكلقلبيصغيرانباتالتكونالسرخس

المشيجي(.)الجيلالمشيجىالنابتعليه



السرخس222

الم!ضملالسات،الباتمنلوعينيتضم!.السرخسياتفيالتكاثر

السطحعلىصشيرةأبواغحوافظيحملوهو،الوغىالطورويسمى

تعمواتأ!اغهاالألواغاحوافظوتطلق!اجممير.اع!للأوراقالسفلى

اطمتميحياطوراريحتجاجمسار(.ا)علىاللشيجيالطورنماتاتلتكولى

اسوعى.االطورفىجديدانباتالت!صنتتحدوأنتويةدكريةجسسيةحلايا

بنمواسرخسياتحياةدورةمنالجنسيةالمرحلةتبدأ

المشيرةباسمعادةالمشيجيالطورويسمى،المشيجىالطور

التيالأعضاءاسابيععدةبعدالمشيرةوتكون(أولي)ثالوس

تسمىوالتى،والأنثوية،أ!ذكريةاالجنسيةالخلاياتنتج

يسمىالذي،الذكريالجنسيالعضووينتجالامنت!اج.

الجنسيالعضويحتوىبينما،الذكريةالخلايامئبرية

في.البيضةخليةعلىأرشجونةيسمىالذي،الآنثوي

المئبارالذكريةالأعضاءمنكليتكونالسرخسياتمعظم

الذكريةالخلايانضجوعند،المشيرةنفسعلىوالأنثوية

إلىأصذكريةاالخلاياوتسبحتتفتحفإنها،المشيرةوابتلال

وأالمشيرةنفصعلىالأرشجونةإلىتصلوقد،الخارج

خليةمعالذكريةالخليةتتحدعندئذأخرىمشيرةعلى

اللاقحة.هىواحدةخليةليكوناالبيضة

كتلةلتكونالأرشجونةداخلالنموفياللاقحةتبدأ

بامتصاصالجنينمنجزءويقوم،الجنينتسمىالخلايامن

لتكونالأخرىالأجزاءبعضوتتطور.المشيرةمنالغذاء

بوغىطورليبدأالنباتوساقجذر،وأولورقةأول

المشيرةمنلهاللازمةأ!اقةاعلىالجنينيحصلجديد.

نأالبوغيالنباتويستطع،التربةالجذورتخترقحتى

النقطة،هذهعندالمشيرةوتنكص!.نفسهعلىيعتمد

.الحياةدورةتنتهيوبذلكوتموت

فياسمرخسياتمعظمتنمو.السرخسياتأنواع

حيثاسيا،شرقجنوبفيخصوصاالاصشوائيةالمناطق

051حوالييوجدكمامنها.نوع005.2حوالى!جد

الشمالية.أمريكافينوع003منوأكثرأوروبافيفيىا

السرخسياتأكثرمن)البراكن(السراخسأجمات

فيبسرعةينتشروهو.أصشماليةاوأمريكاأوروبافىانتشارا

لأنهمشكلةويعتبر.المزروعةغيرالأخرىوالمناطة!المروج

المزرعة.لحيوأناتسام

لهاالسرخسياتمنجميلةأنواعالملكيالسرخس

إلىمقسمةوهي،مترينإلىطولهايصل،مركبةأوراق

فيينموالملكيوالسرخسالدقيقةالوريقاتمنالعديد

وأمريكاوإفريقياأوروبافىويوجدالمستنقعاتمناطق

والجنوبية.الشمالية

فيالمطرةالغاباتفىتنموالشجريةالسرخسيات

وأمريكاآسياشمرقيوجنوبونيوزيلنداوأمشرالياإفريقيا

بعضارتفاعويصلخشبيةسيقانلهاوهي،الجنوبية

القمةعندالسرخسيةأوراقهاوتنتشر.م25إلىأنواعها

المروحة.شكلعلى

صغيرةسرخسياتمعظمهاالخشائيةالسرخسيات

أوراقذاتحجماوأصغرها.شفافةشبهرقيقةأوراقذات

السرخسياتوتعيشواحدا،مليمتراطولهايتعدىلا

الحيةلسانسرحس

سيويآسرحص

السيدةسرص

!!

برسيمىسرحس

صلا*3!

ملكيسرحص

استوائىسرحس

فيتتباي!السرخسأوراق

أدواعهحمس!كتيراالش!سل

الرسومهدهوتوصح.المحتلفة

منه.أ!اعستةأوراق
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عندالصخورمثل،الرطوبةالشديدةالمناطقفىالغشائية

المطرة.الغاباتفيأوالشلالاتمناطق

الماء.سطحعلىطافيةتعيشالمائيةالسرخسيات

المياهتحرفهاأنمنتمنعهارفيعةشعيراتولأوراقها

.المياهفىجذورهاوتتدلىالطفو.علىوتساعدها

الأشجار.علىعالىفيتينموالأيلقرنسرخس

تتجمعالتىالمسطحةالأوراقمنمتراصةحزمةينتجوهو

للنمو.اللازمةالدوباليةوالموادالمياهعليها

نباتاتالقمرعشبةوسرخسالحيةلسانسرخس

معظمبعكسوأوراقها،الحشائ!شوسطعادةتنموصغيرة

مقسمة.غيروغالبابسيطة،السرخسيات

رباعيةالبرسيمنباتاتتشبهأوراقلهالبرسيمسرخس

المياهفيأو،المستنقعاتمناطقفىينمووهو.الوريقات

الضحلة.

)أنواعالسرخسانظر:.الشجريالسرحس

.الشجرة(،السرخسيات

مجموعةمنواحدا!عكاءاللازووياوو!حس

منبنيتهافىأبسطتكونالتىالنباتاتمنومهمةكبيرة

كلليعست.التريدياتأيضماويسمى.المزهرةالنباتات

السرخسولكنمعرخسا،الوعاءاللازهريةالسرخسيات

السرخسياتمن،وكثيرالمجموعةمنيعرفماأكثرهو

تقريبا.السرخصمثلتبدو،الوعاءاللازهرية

لهاأنبيدللأزهارالوعاءاللازهريةالسرخسياتتفتقر

نفسها.المزهرةالنباتاتوعاداتأعضاء،منالكثير

فيمامثلوأوراقوسيقانجذورإلىأنسجتهاوتنقسم

تتكاثرلاالوعاءاللازهريةالسرخسياتإن.المزهرةالنباتات

طريقعنتتكاثروإنما،المزهرةالنباتاتتفعلكمابالبذور،

البوغ،انو:)الجرثومة(.البوغتسمىصغيرةأجسام

أجزاءفىتنموولكنهاأزهارا،الأبوأغهذهتنتجولا.نبات

بوغوحوافظ.صغيرةحوافظفيالنباتمنخاصة

ظهرعلىتظوالتيالبنيةالمستديرةالبقعهىالسرخس

بعيداالبوغتنحرفوعندما.السرخسياتأوراقبعض

منتمامامختلفةصغيرةنباتاتتنتجالنمو،فيوتبدأ

سرخساتالصغيرةالنباتاتهذهوتعطي.السرخس

جديدامشيجياجيلاوتنتجتنموالتيوهيفترةبعدجديدة

الوعاح!اللازهريةالمجموعةمنالأخرىالنباتات.البوغمن

دورةتعيش،الذئبورجل-الحصانذنب-الكنباثمثل

السرخس.يعيشمثلماحياتها

ملابنقبلالوعاءاللازهريةالسرخسياتكانت

وقد.المعروفةالنباتاتأنواعوأكثرأكبربينمنالسنين

رئيسيةبصفةاليومالحجريالفحمرواسبأغلبتكون

السجلاتوتوضحالوعاء.اللازهريةالسرخسياتبقايامن

بلغالوعاءاللازهريةالسرخسياتمنكثيراأنالحفرية

المعاصرةالأنواعولكن.الكبيرةالأشجارحجمحجمها

المدارية،المناطقفيالشجريةالسرخسياتعدا،اليوم

خشبية.غيرصغيرةشجيرات

.الحصانذنب،السرخس،الذئبرجلأيضا:انظر

بنمحدهـ(.-483؟)سهلابنالسرحسي،

أصوليفقيه.السرخسىالأئمةشمسسهلأبيبنأحمد

.خراسانبلادمنقديمةبلدة-سرخسإلىينعسب.حنفي

منزلةوبلغ.الحلوانىالأئمةشمسعنوالأصولالفقهأخذ

كان.المسائلفىالمجتهدينمنباشاكمالابنعده.رفيعة

نصحهبسببالخاقانسجنه.للحكامناصحاعاملاعالما

كتابأملىفقد،تلاميذهتعليمعنالسجنيقعدهولم.له

فيمطبوعالحنفىالفقةفيكتابأكبروهو-المبسوط

السيرشرحأملىكما،الجبفيسجينوهو-جزءاثلابن

وله،الطحاويمختصرشرحوله،الحسنبنلمحمدالكبير

الحنفية،عندالأصولكتبأكبرمنكتابالفقهأصولفي

السرخسى.بأصولويعرف

علىعادةويطدق،الأرضتحتقبوأوغرفةالسرداب

ضحاياكانماوغالبا.الكنيسةتحتالموجودالمدفن

تلكفييدفنونوالقديسونالكنسيةالصراعات

فوقأحياناتبنىوالمذأبحالكنائسكانتكما.السراديب

فيها.ترقدعظامهمأنيعتقدالتيالبقعة

سانتسردابالعالمفيالشهيرةالسراديبومن

سراديبأيضاالمشهورةالسراديبومن.القدسفىهيلانة

باريفىنيكولاسوالقديسروما،فىبوسالقديس

كنتمقاطعةفىكانتربريكاتدرائيةوسرداببايطاليا،

أسكتلندا.فيجلاسجووكاتدرائيةبإنجلترا

الموتى.سراديب،المذبحأيضا:ان!

دايفدمقاطعةفىمحليحكمذاتمنطقةسرد!جيون

كاردجانشايرإقليممكانتشغل،المتحدةالمملكةفيويلزفي

الزراعةوتشكل.نسمة008.16سكانهاعددويبينسابقا.

فيويوجد،الرئيسيةالإقليمنشاطاتمعاوالسياحة

كليةإحداهماويلز.جامعةكلياتمنكليتانسردجيون

والمنتجعالميناءأبريستويثمدينةفىتقعالتيالجامعيةويلز

فيتقعالتيديفيدالقديصرجامعةهي،والأخرىالساح!،

ايضالامبيتروتضم.الشهيرةبسوقهاالمعروفةلامبيتربلدة

المكتباتعلوموكلية،الزراعيةوالكلية،الوطنيةويلزمكتبة

صيادويقصدهالذيتيفينهرعلىكاردجانوتقعويلز.في
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مركزانفهماونيوكوي،أبيريرونأما.السالمونسمك

وتمتلك،الصوفلتجارةمركزالانديسولوتعتبر.سياحيان

بنىوقد.الفطريةوالحياةالبريةللحيواناتمحميةتريجارون

تريجارونمنبالقربفلوريداسترأتاديرالبندكتيونالرهبان

العلم.مراكزمنمركزبأنهيعرفوالذي

دايفد.:أيضاانظر

الرنجة.فصيدةإلىينتميال!سماكمننوعالسردين

إلاالأسماكمنمجموعاتعدةإلىسردينكلمةوتشير

مثلمحددةلأنواعالأولىالدرجةفىتستخدمأنها

إفريقيا،جنوبوسردين،الهادئالمحيطسردين

أنواعوهناكالبلشار.يسمىالذيالأوروبيوالسردين

وأسماك،الأسبرطتشملالصعيرةالرنجةأسماكمنأخرى

نوعابوصفهاتباعالتيالأطلسىالمحيطفيالصغيرةالرنجة

السردين.من

الأسماكمنالسوعهذاعلىسرديناسمأطلقوقد

سردينياجزيرةمنبالقربمرةلاولتماصطيادهلأن

المتوسط.الأبيضالبحرغربى

والمداريةالمعتدلةالمحيطمياهفيالسردينويعيش

ويوجدتقريبا.القاراتكلسواحلمنبالقرب،الحارة

شمالوفي،اليالانيالساحلعنبعيداكبيرةبكميات

طولمتوسطويبلغ.الجنوبيةأمريكاوغربيإفريقيا،غربي

جراما131وتزنسم،03و23بينالسردينسمكة

إلىضاربرماديجسمهامنالأعلىالجزءولون.تقريبا

فضي.منهاالأسف!!والجزء،الزرقة

الماء،سطحمنبالقربال!جيرةالعسردينأسماكوتعيش

السطحعلىوتظو،كبيرةمجموعاتفيتسبحماوعادة

العوالق.ا!سمماةالطافيةالمائيةبالأحياءلتتغذىالليلفي

بكمياتالربيعفصلفيالبيضالسردينأسماكتضع

المحيطحيواناتوتأتىالماء.سطحعلىطافيةوتكونكبيرة

وفينسبيا.منهالقليلويبقىالبيضمعظمعلىالمفترسة

مرابيداخلإلىالتيارمعالسردلنصغارتنساقالغالب

الساحل.منالقريبةالأسماك

اللياليفىالسردينسمكصيدرحلاتمعظموتتم

حدوثإلىتؤديالأسماكهذهحركةإنإذ،المظلمة

منبالقربتوجدالتيالصغيرةالأجسامفياضطراب

عنهينتجكيميائيتفاعلحدوثفييتسببمماس!إلماء،

يرشدالضوءوهذا،الأحيائيبالتفسفريعرفضوء

أسماكصيدوسم.الأسماكهذهمكانإلىالصيادين

الحافظة.الشبكةيسمىالشباكمنمعينبنوعالسردين

ملايينعدةإلىأسرابهفيالسردينسمكعدديصل

عنالزائدالصيدأدىفقدذلكمنالرغموعلىأحيانا،

ويعيش،سم03إلى23م!طولهيملغالملمتمارأوالأوروبيالسردين

إفريقيا.وشمالالعربيةأوروبامواحلعناجعيدةاالمياهفي

أجزاءبعضفىكمياتهانخفاضإلىالنوعلهذاالحد

ساحلمياهبالغبشكلتاثرتالتيالمناطقومن.العالم

إفريقيا.وجنوبكاليفورنيا

رفوفعلىالمعلبالسردينرؤيةالمألوفمنصاروقد

السردينتعليبصناعةوانتشرت.المركزيةالأسواق

الشمعاتإنتاجفيالسردينزيتواستخدم.المطبوخ

السردينأنواعبعضويستعمل.والورنيشوالدهان

سمكيستعملكما.وأسمدةالحيواناتلتغذيةوجبات

تجارية.بكمياتالتونةأسماكلصيدطعماالصغيرالسردين

السمك.صناعةبمالأسماك:أيضاانظر

إلىالمتوسطالأبيضالبحرفيإيطاليةجزيرةسردلييا

أكم،،.بعدعلىالرئيسيةإيطالياجزيرةمنالغرب

كما4،الفرنسيةكورسيكاجزيرةإليهاالجزروأقرب

اسمالإيطاليونعليهايطلقيونيفامحيو.مضيقعبرشمالأ

حيثمنالمتوسطالأبيضالبحرجزرثانيةوتعتبر.سردقنا

إلىالجنوبمنطولهاويبلغ.صقليةجزيرةبعدالحجم

.2كم090،42ومساحتها،كم762الشمال

المجاورةالصغيرةالجزروبعضسردينياجزيرةتكون

9،585.1ء9!سكانهعدديبلغالذيسردينياإقلييم

جزيرةمساحةمعظمالجبالتغطي.الجبليةالمنطقة

فىالسهولتوجدبينما(المساحةأعشار)تسعةسردينيا

فيهافيصعب،الجبليةالمناطقأماالغربيةالجنوبيةالمنطقة

التيالغزيرةوالأمطارالشديدةالانحداراتحيث،السكن

الزراعةتعيقوأيضاالصخور،وتجرفالفيضاناتتسبب

أثناء،الرطوبةانعدامإلىإضافة،السهليةالمناطقبعضفي

هذهعلىالتغلبتمأنهإلآ،الجافالحارالصيففترة

.والريللصرفقنواتبإقامةالمشكلة

الطبيةوالأعشاباللوز،الزراعيةالمحاصيلأهمومن

تربيةبالجزيرةوتندر.والقمحوالبرتقالوالزيتونوالليمون

والكركندالتونةأسماكجلبويتموالماعز.الأغنام

المحلية.للمصائد
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للفلين،المنتجةالمناطقأكبرمنسردينياجزيرةوتعتبر

والحديد،،النحاستنتجزالتلاالقديمةالمناجمأنكما

واللجنيت.،والزنك،والفضةوالمنجنيز،والقصدير

إقليموهيأقاليمعدةإلىسردينياجزيرةتنقسم

مدينةوتعتبروإرستانو،وناورو،،وساساري،كالياري

تليهاالسكانحيثمنسردينيامدنأكبركالياري

عاصمةكالياريإقليماختياروتموناورو.ساساري

الزمرد(،)لمماحلالداكوستاسمرمنطقةوتعتبر.للجزيرة

.للسياحجذباالمناطقأكثرمنسردينيا،شرقشمالفى

سردينياجزيرةوحكمغزوعلىتعاقب.تماريخيةنبذة

،والواندال،والرومان،القرطاجيونمنهمالحكاممنعدد

وأخيرا،والأرأغونوبيزا،جنوهمدينتيودولةوالبيزنطين،

.المسلمونفتحهاكما،الموحدةإيطاليا

والتقاليدالعاداتمنعدداسردينياجزيرةوورثت

بها.زالتماالتيالقديمة

(ام459-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناء

وفيلإيطاليا.وجويةبحريةقاعدةأهمالجزيرةأصبحت

موقعينالأمريكيةالطائراتحطمتأم439عام

مهابطمنالعديدودمرتسردينيا،جزيرةفيعسكريين

الطائراتمنكثيرادمرتلهاهجومأخروفى،الطائرات

جزيرةعلىقليلةاثاراالحربتركتوقد.الإيطالية

سردينيا.

الحياةتطويرعلىالحربمنذإيطالياحكومةحرصت

الإنشائية،المشاريعأكبرإنشاءتمحيث،بالجزيرةالمعيشية

وصارت.الوقوتحسينالكهرباء،شمبكاتوتوسيع

تمكما،الجزيرةلاقتصادالدخلمصادرأكبرمنالسياحة

مشكلةتشكللازالتالبطالةأنإلا.المصانعإقامة

.للجزيرة

مملكة.،سردينيا:أيضانظرا

سنةفىسرديخياممدكةتأسعستمملكلأ.سرددئيا،

سردينيا،فجزيرةسافوادوقيةاتحدتعندماأم072

وبيترولو،،ومثينيسترلأوستا،فيالألبانقلعةومع

التيالمنطقةأو)المركيزيات،ومونتفيراتوسالوزو،

دوق،الثانيأماديوزفكتورتوجوقدالمركيز(.يحكمها

حكومةمقروكانسردينيا.مملكةعلىملكأولسافوا،

سافوا،لدوقيةتابغاكانالذيبيدمونتإقليمفيالمملكة

بيدمولت.باسمتعرفسردينيامملكةصارت،ولذلك

الموحدةإيطاليانواةوأصبحت

الجغرافيلموقعهانتيجةمتنوعةبمميزاتسردينياتميزت

مشةفيالنمسامعتحالفتفقدوأسبانيا.والنمسافرنسابين

إلىسردينيانابليونضمام208سنةوفىأم007

استعادت،أم815سنةفىنابليونهزيمةوبعدفرنسا.

قوتهاوباستعادةوليغوريا.جنوهإلىواضيفتملكها

علىالواقعبيدمونتإقليمأرضمنالمستمدةالرئيسية

الأولىالمستقلةالولايةسردينياصارت،الألبجبالسفوح

سيطرتهاالنمساأحكمتذلكمنالرغموعلىإيطاليا.فى

.الجزيرةشؤونمعظمعلى

أم831عامفيالجزيرةعلىملكاتشارلزوبمجيء

لشعبهجديدادستوراتشارلزووضعلإيطاليا.مطمغاعدت

نأالنمساعلىالثورةفترةأثناءوحاول،أم848عامشي

بيدوفيينا.لومبارديمدينتىمنالنمساويينالأعداءيطرد

الملك.تاجوفقدالهزيمةبهألحقالقراراتخاذفيترددهأن

ونجحت،الثانيإيمانويلفكتورابنهالعرشعلىخلفهوقد

يدوالكونت،بنسونكاميلوجهودبفضلالحكومة

إيطاليا.توحيدفىالوزراءرئيسكافور،

فىالنمساضدالحربوأثارفرنسامعكافوروتحالف

العنيفة،وسلفرينوماجنتامعركةوبعدأم.985عام

تحريريتمأنقبلالنمسامعسلاماتفاقيةفرنساوقعت

منصبه.منكافورفاستقالإيطاليا،

المجالسصوتتإذشيء،كلكافوريخسرولم

لصالحوروماجنا،وبارما،مودينا،منكلفيالشعبية

جسبىوضم.ام086عامفيمشردينياالاتحاد

وفيإيطاليا.جنوبالمتطوعينمنألفبمساندةجاريبالدي

إيطالياعلىملكاالثانىإيمانويلفكتورأصبحام861سنة

سردينيا.ضمتالتيالموحدة

سردينيا.بمديالكونتكافور،أيضا:انظر

،نظامأوضبطدونالخلايافيهتتكاثرمرضالسرطان

يصيبللخطر.الحياةويعرض،النسئالسليموشلف

المرضوهو.السرطانأنواعمننوعمائةنحوالبشر

العالم.دولمنعديدفيالموتيسببالذيالرئيسى

كما،والنباتاتالحيواناتأنواعمعظمالسرطانيصيب

البشر.يصيب

وخاصةالأعمار،كافةفيالبشرالسرطانويهدد

ويصيب،السنوكبارالمتوسطةالأعمارذويالأشخاص

يأفيالمرضيحدثأنويمكنسواء.حدعلىالجنسين

أجزاءإلىينتقلأنيمكنكماالبدنأجزاءمنجزء

هوللإصابةتعرضاالأعضاءأكثرفإنيكن،ومهما.أخرى

النساء.وأثداءالرحموعنقوالرئتانالهضموجهازالجلد

ولكنهم.السرطانينشأكيفتماماالعلماءيعرفولا

إحداثفىفعالأدوراتؤديالعواملبعفك!أنلاحظوا

وتتضمن.ا!لسرطناتالعواملهذهوتعسمى،المرض

موادمنأخرىوضروبا،التبغفيالموجودالقطران
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جميجمم

نأالمحسنة)الميكروسكوبات(المجاهرممساعدةالأطباءايستطيعالعسري!.القرلىحلالكبيربعتحكلتطورتالسرطانومعالجةتشخيصطرق

!ريضرأسوضعاليسار،وعلىأجم!(.اأسفل)سرطايكةأواليم!ت(.أعلى)سليمةكالتإذاماليرواسحيحيةعيةفىالخلاياطبيعةبدقةيحددوا

.وتدميرهالورمتحديدجسي!ات!عحلمنالم!تسحوسةالحسيماتمنحرمةتستطجعبحيت

منعديدوفي.الإشعاعاتأنواعوبعض،كيميائية

عاملبتجنب،السرطانحدوثمنعيمكن،الحالات

مثلا،التدخينعنفالامتناع.منهالتحلصأومعروف

ويعتقد.الرئةسرطانمنكثيرةحالاتيمنعأنيمكن

الامشعداديرثواأنيمكن،الأشخاصبعضأنأيضاالعلماء

.سرطانلتشكيل

أنواعمعظمفإن،وجيدةمناسبةمعالجةوبدون

المعالجةطرقكانتالماضيوفى.مميتةتكونالسرطان

تشخيصطردتىتحسنتوقدالشفاء.فيضئيلاأملاتعطي

نحوفإن،اليومأما.أم039عاممنذالمرضهذاوعلاج

خمسيعيشونقدبالسرطانالمصابينالمرضىنصف

الذينوالأشسخاص.المعالجةبعدالأقلعلىمشوات

بعدالطويلةالمدةتلكخلالالسرطانمنخالينيصبحون

هذامنمعافينالبقاءفيكبيراحظهميكون،المعالجة

الأبحاثمنكثيراشطلبالأمرزالماولكن.المرض

.والعلاجللوقايةالجيدةالسبللإيجاد

والأنواع،السرطاننشوءكيفيةالمقالةهذهتبحث

والطرق،المرضهذاوألممباب،للسرطاناتالرئيسية

فيألحاثاأيضاتناقشكما،والمعالجةللتشخيصالرئيسية

.السرطان

السرطانينشأكيف

يتألفللخلايا.الشاذللتكاثرنتيجةالسرطانينشأ

وفى.الخلايامنالبلايينمئاتمنالبالغالإنسانجسم

ويستعاضالخلاياهذهمنبلايينعدةتموت،دقيقةكل

الخلاياوتنشأ.جديدةخلايامنأخرىبلايينبعدةعنها

خليفيئإلىالخليةتنقسمحيث،بالانقسامالجديدة

قابلةعندئذوتصبحمنهاكلتتضاعف،متماثلتين

المتكونةالجديدةالخلايافإن،الطريقةوبهذه.للانقسام

عندالطبيعيةالخلاياوتنقسم.الميتةالخلايامكانتأخذ

الريبيالنوويالحمضإلىالكيميائيةالإشاراتوصول

بنفستماماالخلاياوتنتج.النواةفيالأكسجينمنقوص

بمعدلأبداوليس،الميتةالخلايامكانلتحلالمطلوبالمعدل

.أسرع

ولاللخلايا.الشاذللتكاثرنتيجةالسرطانويتكون

تنظيملإشماراتالسرطانيةالخلايافيالجيناتتستجيب

تدريجياتتشكل،التضاعففىالخلاياوتستمرالنمو.

سرطانية،ليستالأوراموبعض.الورمتدعيكتلة

فىالحميدالورمينتشرولا.الحميدةالاوراموتسمى

الجسمأجزاءإلىوكذلكبهالمحيطةالطبيعيةالأنسجة

.الأخرى
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الورمويهاجم.خبيثةأوراماأيضاالسرطانيحدث

وتضغطهابهاالمحيطةالمعافاةالطيعيةالأنسجةالخبيث

عنتنفصلأنللخلايايمكن،لذلكوبالإضافةوتتلفها.

من)لممائلاللمفأوالدميحملهاوقد.الخبيثالورم

فيتستمرحيث،الأخرىالجسملأجزاء(الجسمأنسجة

انتشارويدعى.ثانويةأورأماتشكلوبذلكالتضاعف

الجسمأجزاءمنأكثرأولجزءالأصليالورممنالسرطان

أجزاءفيالانتشارعلىالسرطانقدرةوتجعل.النقيلة

إذاإلا،الصعوبةبالغةالمرضهذامعالجة،الأخرىالجسم

.المبكرةمراحلهفىاكتشف

السرطانانواع

السرطانأنواعمننوعمائةنحوعلىالخبراءتعرف

الموضعحعسبا-:بطريقتينصنفتوقدالبشر.عند

بتلكالسرطانيبدأحيث،الجسمفيللسرطانالأولي

فيهابتدأالذيالجسمنسيجحسب2-الجسممنالمنطقة

.السرطان

التيالأوليةالمواضع.بالجسمالموضعحسبالتصنيف

وأثداءالجلد،هيالجسمفيبالسرطانإصابتهاتغلب

والجهازالتنفسىوالجهازالهضمىوالجهازالنساء،

والجهاز،اللمفاويوالجهازالدمومكونات،التناسلي

منالأعضاءهذهفيالسرطانحدوثويختلف.البولي

اليابانفيشائعالمثالسبيلعلىالمعدةفسرطانلاخر.بلد

يحدثالرئةوسرطان.الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنأكثر

لدىيحدثماتفوق،كبيرةبنسبةالأمريكيينعند

تحدثالتيالسرطانأنواعيلىفيماونوضع.اليابانبن

.الدولمنعديدفيغالبا

العالم،فىشيوعاالسرطاناتأكثرالجلدسرطان

.الأخرىالجسملأجزأءتنتشرلاالجلدسرطاناتومعظم

وتعد.السرطاناتهذهمعالجةالسهلفمنلذلكونتيجة

أكثرهاوهوالجلد،سرطانمننادراشكلاالخبيثةالميلانوما

خطرا.

منذعرففقد.بالتدخينوثيقةعلاقةلهالرئةسرطان

منأكثربسهولةشعرضون،المدخنينأنالسنينعشرات

منالنوعهذأتكونخطرازدادوقد.الرئةلسرطانغيرهم

الأسبابأحدوهوالهواء.تلوثنسبةارتفاعمعالسرطان

الصناعية.البلدانمعظمفيوالنساءالرجاللموتالرئيسية

الإفريقيةالدولمنعددفيتدريجياتزدادومعدلاته

لاسيوية.وا

يتكونكيف

الرئةفيالسرطان

الرئة،سرطالاتحالاتمعظمتبدأ.فيهالتحكميمكنلاخلوينموصالسرطاناتأشكالكباقيالرئةسرطانينتج

وتظهر(اليمين)أسفل،الرئتينوتدخلالرعامىعنتتفرعهوائيةمجاريوهي،القصباتيبطنالديالنسيجفي

منجزءفيالتغيراتالعلويةالأشكالوتظهرالسرطاد.هدامثللتطورمحتلفةمراحلاليسارعلىالمرسومةالاشكال

للنسيج.المكونةالخلايافي(عاليةبدرجة)مكبرةالتعيراتالسفليةالرسوماتتظوبينما،المصابالنسيح

32

معينة.وظيفةنوعولكلالخلايا.منعديدةأنواعمنالطيعيةللقصبةالبطاليةالطبقةتتألف1()

خلايابعضتبدأعمدماويتكونالسرطادينشأ)2(.الرئةمنالمحاططردالوظائف!هذهوإحدى

فيتداخلإلىالحلاياهذهتراكمويؤدي.الطبيعيالمعدلمنأسرعبنسبةبالنموالبطمانيةالطقة

الخلايالهدهوليس.خبيثة،بسرعةالمتضاعفةالحلايابعصتصبح)3(.الخاطمنالتخلصعملية

ويحتبس.الطبيعيةالمجاورةالحلايامعطمعلىوتقصيتزاحمفهيذلك،عكسعلىبلمفيد،هدف

الجراحونيستطعلمواذا،القصبةيسدورماأوكتلةالسرطاليةالخلاياتؤلف)4(.الرئةفيالخاط

.الموتتسببوأخيراأخرىمناطقفيتششرالسرطانيةالخلايا!إن،بالكاملالورمالمسصال

1!-*ابر*ل!!"!3؟،،لا

لأع!عص؟لا،كاكا،لأع!*؟33!3ذ؟

؟،؟ءلأ!،؟)كأ،؟بر!غ

!33!7ع*بز2؟ءال!س!ىص

خلم?،كا!كاركا

لأء44لأ،!7،1،ء

ء/ءكاكا.فيلاكا!ص؟!الصع!كهبه!ء

؟يركا/

هـكهووا*؟ء-*بر؟ضهف!خو

!ه!

،

آن!لم!7

ثلم!صصء

حم!رزبز4ءكاتم!"

!حاطا

؟،لم!3كاحع

الآ،ا!ءعأ"نوكا!وبر

سحاطا

كث!"!،-ءص

بر!؟!ءىيربمكازولم

إ
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سنةمائةمنذجداشائعامرضاكانالمعدةسرطان

الدولفيحدوثهنسبةانخففستفقدالآنأما،خلت

بالغذاء،المعدةسرطانحدوثأسبابتتعلق.الغربية

الماءاستعمالأوالأطعمةحفظفيالنتراتالمشعمالخاصة

منالنموذجهذاوجودالنادرومن.بالنتراتالملوث

التيأوطازجا،طعافاتأكلالتىالشعوببينالسرطان

الأخرىالعواملتماما.أمامتوازنةغذائيةوجباتتتناول

،الكحولفهي،المعدةسرطانحدوثنسبةمنتزيدالتي

.المعدةوقرحات،والتدخين

فىالمرأةتصيبالتىالسرطاناتأكثرالثديسرطان

نسبةفىالرئةسرطانمنأقلأنهإلا،الغنيةالمجتمعات

جزروفي،اللاتينيةأمريكافيمعروفغيروهو.حدوله

المحيطمنطقةوفىآسيا،و،الشرقيةأوروباو،الغربيةالهند

بنشوءالعلاقةذاتالعواملبعضهناكأنويبدو.الهادئ

عددو،مرةلأولالحملعندالمرأةعمرمثل،المرض

أطفالعدةلديهناللواتىالفقيراتوالنساءلديها.الأولاد

بهذأإصابةالنساءأقلهنالدهونقليلغذاءويأكلن

.السرطانمنالشكل

فيرئيسيبشكلتحدثوالمستقيمالقولونسرطانات

الغذاء.فيالأليافنسبةلنقصصلةولهاالصناعيةالبلدان

غذاءهميبدلونلل!دنيهاجرونالذينالريففسكان

والغذاءباللحوم،والخضراواتالطازجةبالفواكهالغنص

نشوءخطورةمنالأليافالناقصالغذاءهذافيزيدالمصنع

الغليظة.الأمعاءفىالسرطان

فيهاتعيم!التىالبلدانفىيحدثالرحمعنقسرطان

غيرغذاءيأكلناللواتيمثلأ،وقاسيةفقيرةحياةالمرأة

الشخصية.النظافةيهملنأومتوازن

والتدخين،،الكحولبتعاطيارتبطالمريءسرطان

ويحدث.الفقيرةوالتغذيةجدا،الساخنالشايوشرب

فيالصينيةالجاليةأفرادبينبكثرةالسرطانمنالنوعهذا

.سنغافورة

المدارية.البلادأمراضمنالأوليالكبدسرطان

الأقصىالشرقبلدانمنعديدةمناطقفييوجد

التهاب)أوالبائىالكبدالتهابيكونحيثوإفريقيا،

الوبائي(الكبدالتهابمننوعوهو،المصليالكبد

احتقانايتضمنمرضالكبدوالتهابأيضا.شائعا

سرطانوينتشرالكبد.التهابانظر:الكبد.فىالتهابيا

الرطبةالحارةالساحليةوالمناطق،كونجهونجفيالكبد

الصمين.فى

فيموجودةخطرةصحيةمشكلةبيزكيتلففوم

وثيقةعلاقةلها،الجديدةوغينياالمداريةإفريقيامناطق

سرطانويصيببار.إبشتاينفيروسسببهفيروسيبخمج

انظر:.خاصبشكلالأطفالهذاالجهازاللمفاوي

.فيروسبار،-إبشتاين

يدعى.اللمفاويوالجهازالدممكوناتسرطانات

اللوكيميا.الأخرىالدمومكوناتالعظامنقيسرطان

الناضجةغيرالبيضاءالكرياتتضاعفظاهرةتشملوهي

الحيوية.الدمعناصرحسابعلى

الأخرىوالأعضاءاللمفاويةالأعضاءسرطانويسمى

زيادةفيهاويحصل.اللمفوماللمفاويالنسيجمنالمكونة

.اللمفاويالجهازانظر:.النسيجلذلكالخلايابعضإنتاج

.واللمفوماللوكيميالسرطاناتأشكالعدةتوجد

.الحادةاللوكيمياممطشيوعااللوكيمياأشكالوأكثر

المسمى،هودجكينمرضهوشيوعااللمفومأشكالوأكثر

منأولوهو.هودجكينتوماسالإنجليزيالطبيبباسم

الداء.هذاوصف

أصعببينمنواللمفوماللوكيمياكانت،السابقفى

قدالمعالجةطرقولكن.المعالجةحيثمنالسرطانات

باطراد.الشفاءنسبةوازدادتأم069بدايةمنذتطورت

.الأطفالتصيبالتيالسرطاناتأنواعأهمهوواللوكيميا

أثناءأوالأمرحمداخلالمؤينةللأشعةالتعرضأنويعتقد

انظر:الأطفالعنداللوكيميالنشوءمهمعاملالطفولة

.مرض،هودجكين

السرطاناتتعرف.الجسمنسيجحسبالتصنيف

إليهتعودالذىالجسمفىالموجودالنسيجلنمطتبعاعلميا

السرطانينتشركيف

حح!!!

ق-أ!ا

لدوريارلح!ا

تمسرطاحلايا

!-ويلمطوعاء

!صص-

أ!لمج!(ح!أأ!د

؟ولى/!ئمورمإبمأ

الأولىالورممنأكثرأوخليهتمل!عمدمالالالتشارالسرطانيبدأ

الأوعيةوتحملها.اللمماويةأوالدمويةالأوعيةعبرالدوريالحهاروتدحل

ثانوية.أوراماتشكلأديمك!حيت،الحسمفىأخرىمناطقإلى
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هما:رئيسيتينلمجموعتينتقسيمهايمكنوبذلكأصلا.

الظهاري،النسيجفيالسرطانةتبدأالغرن.والسرطانة

ويبدأ.الداخليةالأعضاءوبطائ!للجلدالنسئالمؤلفوهو

الداعمةللبنىالمؤلفالنسيجوهو،الضامالنسيجفيالغرن

اللوكيمياتصنف.والغضاريفالعظاممثل،الجسمفى

ولكنهاوالغرنالسرطانةعنمنفصلةأحياناواللمفوم

التيالأنسجةلأن،أخرناأشكالمنشكلاأيضاصنفت

.الضامالنسيجمنشكلهي-واللمفالدممثل-تصيبها

مجموعةإلىالسرطانحالاتمعظموينتمي

والثديالجلدسرطاناتمعظمفيهاويدخل.المسرطانة

الغرنيحدث.والبولوالتنفسوالتكاثرالهضموأجهزة

أقلبنسبةولكن،والأجؤةالأعضاءهذهكلفيأيضا

بالسرطانة.إصابتهامنبكثير

السرطانأسباب

السرطانيكتسبونالأشخاصأنعلىالخبراءيتفق

وألواحدوالطويلالمتكررتعرضهمعبر،رئيسيةبصورة

تسمىالتي،للسرطانالمسببةالعواملمنأكثر

الشخصأنالعلماءيعتقد،لذلكوبال!ضافة.المسرطنات

.المرضتشكيلقابليةأوللمرضالاستعداديرثأنيمكن

هذهوخلال.البدايةتدعىبمرحلةيبدأ.التسرطن

في(الوراثيةالمادةفي)تغيراتطفرةتحدث،المرحلة

يحويالذيالأكسجينمنقوصالريبيالنوويالحمض

الوراثى.التغيرانظر:.للخليةالزرقاءالطبهعاتالتعليمات

خلالعرضىبشكلالوراثيالتغيريحصلأنويمكن

عواملنتيجةأيضايحدثأنويمكن،الخلويالانقسام

الخارجية:العواملوتتضمن.الجسمإلىتدخلخارجية

وبعض،الفيروساتوبعض،والتدخين،المؤينةالإشعاعات

الكيميائية.المواد

فإن،السرطانتحدثلاقدالبدايةهذهأنمنوبالرغم

منالثانيةالمرحلةفيللدخولجاهزةتصبحالمصابةالخلية

المرحلةهذهوأثناء.التأسيسمرحلةتسىالتىالتسرطن

التغيراتبذلكوتنقلبالانقساملذلكالمستعدةالخليةتبدأ

بالتطوريستمرأنيمكنالورميتشكلوعندما.الوراثية

سرطانيا.يصبححتى

مثارةالثمخصجسمفيالخلايامنعددويصبح

(.صغيرةحميدة)أورافابؤراتلتشكلبالانقساموتبدأ

لأكثرالبؤراتتطوريحدثلاالأحيانمعظمفيولكن

بعضإصابةإلىتؤديالتيوالأمسبابالحد.ذلكمن

منعددينتجوقد.الانحتىمفهومةغيربالمرضالناس

عنناتجةوليمستأكثرأوعامليناجتماععنالسرطانات

فقط.واحدعامل

نسبةالناسمنمعينةمجموعةفيتظهرأنويمكن

البيئةفىموادعنالخبراءفيبحثالسرطانمنمرتفعة

ولتحديد.السرطانإحدأثفيسبباتكونقد،المحلية

فيلاختبارهاالعلماءيلجأما،لمادةالسرطانيةالطبيعة

الحيواناتمنمرتفعةنسبةأنوجدوإذاالختبر.حيوأنات

نأاحتماليقررونعندئذالعلماءفإن،بالسرطانأصيبت

العلماءويقومللبشر.بالنسبةأيضاللسرطانمحدثةتكون

فيوتقارن.الوبائيةالدراساتيسمىمابإجراءذلكبعد

،المادةلهذهمعرضينأناسمنمجموعةالدراساتهذه

بعناية،منتقاةأخرىمجموعةمعمسرطنةأنهايعتقدالتي

بشكلالعسرطانظهورويؤكد.المادةلهذهمعرضةوغير

وتشير.مسرطنةالمادةهذهأنالأولىالمجموعةفىمرتفع

مجموعتينهناكأنالوبائيةوالدراساتالخبريةالفحوص

فيالسرطانتسببنيمكنالمسرطناتمنرئيعسيتين

كيميائيةمواد-اهما:ألمجموعتانوهاتان.الإنسان

الفيرولمماتوتكون.الإشعاعاتأشكالبعض2-.متنوعة

الكامنة.المسرطناتمنثالثةمجموعة

الموادمنمئاتعنالعلماءكشف.الكيميائيات

.الحيواناتعندالسرطانتسببأنيمكنالتىالكيميائية

عندللسرطانومسببةأيضاخطرةالكيميائيةالموادوهذه

الغذائية،الموأدفيالانتشارواسعةأصبحتإذا،الإنسان

معينةلمجموعةالعملأوالسكنمحيطأوالعامةالبيئةوفى

.الناسمن

المسرطنةالكيميائياتتدخل،الحالاتمعظموفي

الكيميائيات)الغذائيةالمضافاتأوالإضافاتعبرالغذاء

فياستعمالهاأثناءأو(،الطعاممعالجةفيالمستعملة

للطعامالمضافةالموادبعضأناكتشففقد.الزراعة

فىالحالهوكما،مسرطنةواسعبشكلوالمستعملة

فيالمستعملةالأخرىوالكيميائياتالحشريةالمبيدات

المحصولاتعلىأحياناشكونالذيالعفنويدل.الزراعة

علىتحتويأنهاعلى،السودانيوالفولالذرةمثل،الزراعية

لمكافحةاللازمةالسبلعنالعلماءويبحث.مسرطنات

.التعفناتهذه

بعضتلقي،المنتجةالنفاياتمنالتخلصوعند

ويمكنبها.المحيطالوسطفىمسرطنةكيميائياتالمصانع

وبذلك،الشربومياهالهواءتلوثأنالمسرطناتلهذه

الوكالاتوتعملبكاملها.الجماعاتعلىخطرةتكون

نأقبلالممارساتهذهإيقافعلىوالدوليةوالوطنيةالمحلية

مهددا.خطراتصبح

الإنسانمحيطفىأخرىمسرطناتتتكونأنويمكن

التبغقطران-أ:وتتضمن،عملهأومعيشتهأثناء

الكيميائياتبعض3-الصناعيةالكيميائياتبعض2-
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أ!جميائياتابعض4الطبيعيةالأغذيةفيالموجودة

الدواء.فيالمستعملة

حدوثفىالرئيسيالسببأصسيجارةاتدخينويعد

منهاأخرىبسرطاناتأيضاعلاقةوله.الرئةسرطان

والمريءوالرغامىوالبلعوموالحنجرةالفماسرطان

بعضوتكون.الرحموعنقوالمثانةوالكليةوالبنكرياس

عنداكسرطانلإحداثهاخوةالصناعيةالكيميائيات

أصبغةأعي!يائياتاهذهوتتضمنبها.العاملينالأشخاص

ال!صومومرحصبات،لأممبستوسوا،والزرنيخ،لأنيلينا

وبعض،الفينيلوكلوريد،لنيكلوا،لرصاصوا،يدلحدوا

الزيت،وصخر،اللجنيتوفحم،الحجريالفحممنتجات

فيال!جميائياتهذهمثلامشعماليراقبلموإذا.والنفط

يتماوقد،تفلتقدمنهاالزائدةالكميةفإن،بعنايةالمصانع

الكيميائياتهذهوتسبب.المحيطةالبيئةفيمنهاالتخلص

المنطقة.بتلكالموجودينالأشحخاصعلىخطراعندئذ

ولكنهاالغذاء،فيعادةالكيميائياتبعض!وتوجد

بكميةاستهلكتإذاالسرطانبحدوثتهددأنيمكن

سرطانبإحداثمرتبطةبالدهونالغنيةفالأغذية.كبيرة

الاستهلاكويعذ.البروستاتوغدة،والقولون،الثدي

جهازبسرطاناتعلاقةذاالمدخنوالعذاءللأملاحالكبير

والخضراوات،بالفواكهالغنيةالأغذيةأنويبدو.الهضم

أنواعبعضحدوثخومنتقللوالحبوبالكاملوالخبز

.لسرطانا

فيويدخلسرطانا،الطبيةالأدويةتسببأنويمكن

المسمىالأنثويللهورمونالصناعيةالأشكالذلك

مواد،الإستروجينفيهابما،والهورمونات.الإستروجين

وقد.فيهمتعددةوظائف!تنظملكىالجسمينتجها

أقراصشكلعلىالصناعيةالإستروجيناتاستعملت

الدورة)نهايةالإياسأعراضعلاخوفي،الحمللتنظيما

هذهفإن،كبيرةبجرعاتاخذتوإذا.المرأةعند(الشهرية

لنسبةالرحمسرطانيحدثمثلا،سرطانا.تسببالمادة

لعلاجبانتظامالإمشروجينتناولناللواتيالنساءبنعالية

لصرطانمنقليلةحالاتوجودترافقولقد.الإياسأعراض

للحمل.المنظمةالأقراصمئناولالكبد

إصابةفيالإشعاعاتأنواعلعضتتسبب.الإشعاع

فمثلا،.بالسرطانطويللزمنلهاالمتعرض!تالأشعخاص

فوقالأشعةعنالجلدسرطانحالاتمعظمتتسبب

المرضهذايحدثولذلكالشص!.منالاتيةالبنفسجية

الذينوالأشخاصرالشمسيةالحماماتمستخدميبينغالبا

وحتى.الشمسلضوءالتعرضعملهمطبيعةتتطلب

طفراتتسببأنالمؤينةللإشعاعاتيمكن،قليلةبجرعات

خطرويكمن.لالسرطانالإصابةخطورةتزيدوراثية

للسرطانالمسببةوالعواملائحتملةالمسرطنات

الجهـمفيالإعمابةأماكنالعاملأوالمسرطن

المثانهء4المري،الفم،الرسلسان---------ء----لتبغا

لكبدالكحولىا

والحلقالأفالمملحالصينيالسمك

المريءجداالساخنالشاى

الجلدالشمىضوء

العظمامنقىالمؤيةالإيثعاعات

المئانة،،الرئة،الصفن،الجلدلدخانا،القطران

الهضمأعضاء

الكبدبالكبدالتهابفيروس

أفلائوكسين+

اللمفاوىا-بهازبارإبشتاينفيروس

الرحمعنقالحليموم!روس

العظاملقىالبشريةالتائيةالحلايالوكيميايخروس

الصدرتحويفي،بطانة،الرئةالأسبستوس

والبطن

العظمنقيالبنزين

الكبدالفينيلكلوريد

السينية.بالأشعةالتصويرإجراءعندأيفماالسرطانحدوث

أثناءالمريضيتلقاهاالتيالإشعاعكميةفإني!ش،ومهما

فائدةأنكماضمديد،بحذرفيهاالتحكميمكنالتصوير،

كثيراتفوق،الأسنانوطبالطبفيبالأشعةالتصوير

منها.الناتجةالخاطر

أنواعبعضأنالتجاربأظهرت.الفيروسات

لوحظوقد.الحيواناتعندسرطانالسببالفيروسات

.الإنسانعندبيركيتمبفومفيروسوجودارتباط

فيروساتعلىالمتسرطنةالبشريةالأنسجةبعضوتحتوي

ومهما.الحيواناتعندللسرطاناتالمسببةبتلكشبيهة

ليعستالفيرومعاتبأنيشعرونالسرطنخبراءفإنيكن،

.بالسرطانالإصابةفيكبيراسببا

السرطاناتبعضتحدث.الوراثيةالاستعدادات

الأقاربلينمرتفعةبنسبة،والقولونالثديتصيبكالتي

بعضأنإلىالعلماءتوصلوبذلك.العاديةالنمسبمنأكثر

منمعيننوعلتشكيلالاستعداديرثونالأشسخاص

منمعينةأنماطمنفقطالتأكدتمولكن،السرطانات

أرومةورمالأنماطهذهومن.وراثيةواعتبرتالسرطانات

بشك!ويحدث،العينيصيبنادرسرطانوهو،الشبكية

العمر.منسنواتثلاثدونالأطفالعندرئيسي

الشخصأنعلىدليلاالباحثونوجد،لذلكوبالإضافة

قدوالتي،للأنسجةالابتدائيللنموالضروريةالجيناتيرث

هذهوتدعى.متأخرةمرحلةفيالسرطانوتسببتتحور
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فينشطةغيرعادةوتب!مى،الأوراممكوناتالجينات

والفيروساتالكيميائيةالموادلكن.البالغينخلايا

وتنتجتنشطها.أنيمكنالأخرىوالعوامل،والهورمونات

الخليةتحولبروتيناتالأوراممكوناتالجيناتهذه

02نحوالعلماءاكتشفوقد.سرطانيةلأخرىالسليمة

بعضفيسرطاناتسببأنيمكنالأوراممكوناتمن

والكبد،،والثدي،المثانةالأعضاءهذهوتشملالأعضاء،

.لبنكرياسوا،لقولونوا،لرئتينوا

السرطانوتشخيصاكتشاف

فىولكن.السرطانتشخيصوحدهالطبيببوسع

يكونأنبعدفقطالطبيبيستشارالحالاتمنعديد

الشخصانتباهيوجهأنيجبولذلكانتشر.قدالمرض

عرضاتكونأنيمكنالتيالجسمانيةالتغيراتمنلعدد

نجاحفرصمنكثيراالمبكرالكشفويزيد.للسرطان

المعالجة.

أنواعكلمن%05حواليتبدأ.الأوليالتشخيص

فحصهاالطبيبيستطيعالجصممنبأجزاءالصرطانات

علىالأطباءويعتمد.للمريضزيارةخلالروتينىبشكل

المشكوكالسرطاناتلفحصالخبريةوالفحوصالتصوير

وتدعى،السينيةالأشعةتقنياتإحدىتمكنفمثلا،فيها.

فيالثديسرطانعنالكشرومنالأطباء،الثديتصوير

التصويرتسمى"خرىتقنيةوتكشفالمبكرةمراحله

الداخلية،الأعضاءفيالسرطانعن،الحاسوبيالمقطعي

الحاسوبيحللا(لتقنيةهذهوفىوالرثين.الدماغمثل

صورةويوضح،السينيةالأشعةمنالواردةالمعلومات

عنايضاالأطباءويكشف.الشاشةعلىللعضومفصلة

وتستعمل.المغنطيسىبالرنينالتصويربولماطةالسرطان

صورلإنتاجالراديووموجاتمغنطسيةحقولأالتقنيةهذه

المغنطيسى.بالرنينالتصويرانظر:.الداخليةللأعضاء

منالوفياتنسبةإنقاصعلىبابانيكولااختبارساعد

مكتشفهباسمالاختبارهذاسميوقد.الرحمعنقسرطان

وفيالمولد.اليونانيألامريكىالطيببابانيكولا،جورج

يفئالذي)العضوالمهبلمنسائليؤخذالاختبارهذا

بوساطةوتفحصالرحمعنقمنخلاياأو(الرحمعليه

قبلالرحماسرطانتثشفأنالتقنيةلهذهويمكنالمجهر.

الاطباءويستعمل.مشوأت01-5بفترةالأعراضظهور

فيوالرئتينالمثانةسرطاناتعنللكشفمماثلةطرقا

.المبكرةمراحلهما

الختلفةالطرقتكشفأنيمكن.النهائيالتشخيص

خاصاختبارنتائجيحتاجونالاطباءلكن.ورموجودعن

ولإجراءخبيثا.الورمكانإذامالتحديد،الخزعةيدعى

.الورممنصغيرةقطعةجراحياتنزعالاختبار،هذا

خلاياوجودعنللبحثالمجهربوساطةالعينةهذهوتفحص

الطبيعية.للخلايامخالفمن!لهايكونحيث،سرطانية

واللمفوم،اللوكيميالتشخيصمشابهةاختباراتوتجري

منعينةتؤخذأو،للدممكونعضومننسيجينزعحيث

وجودلمعرفةالمجهربوساطةالدمأوالنسيجويفحص.الدم

لاختباراتاللمفاويالنسيجويفحص.سرطانيةخلايا

اللمفوم.تشخيص

السرطانمعالجة

:السرطانلمعالجةرئيسيةطرقثلاثالأطباءيستعمل

الدوائية.المعالجة3-الإشعاعيةالمعالجة2-الجرأحةا-

إجراءعلىالمعالجةتشتملالحالاتمنكثيرفي

المتعددةالمعالجةتدعىبوسيلة،طرقثلاثأوطريقتين

.النماذج

الثديسرطاناتلمعالجةالرئيسيةالطريقةهى.الجراحة

الجراحيةالمعالجةوتتضمن.والرحموالمعدةوالرئةوالمستقيم

الأعضاءوإصلاحالورماستئصالالرئيسيبشكلهاللأورام

الأنسجةإزالةيمكن،نفسهللورمبالإضافةولكن.المتأثرة

يتضمنالداء.فمثلاانتشارلمنعظاهرياالسليمةالمجاورة

بعضمعبالسرطانالمصابالثديإزالة،الثدياستئصال

نأالسرطانيةللخلايايمكنإذ،المجاورةاللمفاويةالأعضاء

استئصالانظر:تباعا.تنتشرثمالأعضاءبهذهتنتشر

.الثدي

رالأيعةايصطاراتففتتنمن.الإشعاعيةا!لعالجط

مثل،مشعةموادمنجسيماتأوأشعةبوساطةالسينية

إحدىهيال!شعاعيةوالمعالجة.والراديوم06الكوبالت

وعنقالمثانةتصيبالتىالحالاتلمعالجةالرئيسيةأطرقا

سرطانيورملمعالجةيستعمل،ممخفضةقدرةذوأحمرأرجونليزر

الحلق.فى
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تقتلحيث،والعنقالرأسأجزاءأووالجلدوالثديالرحم

الإشمعاعيةالمعالجةتتلفأنويمكن.اسمرطانيةالخلاياالأشعة

لقتلالأشعةتستخدمأنينبغىولذلك،السليمةالخلاياأيضا

الخطورةمنبقلي!السرطاليةالخلايامنممكنعددأكبر

علىباستمرارالتحسنياتوتجرى.السليمةللأنسجة

ينتجفمثلا.المعالجةهذهفعاليةلزيادةالإشعاعيةالمعدات

الكوبالتوجهافيالعالىالترددذوالسينيةالأشعةجهاز

بالأنسجةضرراوأقلكبيرةتأثيريةقدرةلهاإشعاعات

حديثتاننبيطتانوهنالك.العاديةالإشعاعاتمنالسليمة

فيفعاليةأكثروهما،والسيكلوترونالخطيالمعجلهما

طاقةذاتإلكتروناتالخطيةالمعجلاتتنتج.المجالهذا

أما.أسداخليةاالأورامعلاجفيبكثرةالانتستخدمعالية

أجهزةتنتجهاالتى،العاليةإلطاقةذاتالنيوترونات

السرطانمعالجةفيتحريبااستعلمتفقدالسيكلوترون

والمستقيما.والرئةوالمريءوالثديوالعنقللرأسالمتقدم

الكيميائيةبالمعالجةأيضاوتعرف.الدوائيةالمعالجة

استعملفقد.السرطانلمعالجةمهمةأخرىطريقةوهي

وتفيد.السرطاناتمنأنواعضددواء05مناكثر

اللمفوم.واللوكيميافيخاصةالأدويةأ

علىتقضيبحيثللسرطانالمضادةالادويةاختياريتم

السليمة.للخلاياالضررمنقليلمع،السرطانيةالخلايا

بدرجاتوتؤذي،السميةعاليةالأدويةفإن،ذلكومع

جانبيةتأثيراتعنهاوينجم،السليمةالخلايامختلفة

.الدمضغطوارتفاعوالغثيانالشعرسقوطمنهامختلفة

ضدأماناأكثرأدويةتصنيععلىالكيميائيونلعمل

هىفعاليةالكيميائيةالعلاجيةالأشكالوأكثر.السرطان

طريقةلهاعقاقيرعدةالأطباءيصفحيثالمتحد،العلاج

جانبيةتأثيراتوذات،السرطانيةالخلاياعلىالتأثيرمختلفة

تقليلعلى،الدوائيةالمعالجةهذهمثلوتساعد.مختلفة

فيأيضاوتساعد،للأدويةالسرطانيةالخلايامقاومةفرص

عاليةجرعاتعنالناجمةالخطرةالجانبيةالتأثيراتمنع

واحد.لدواء

المعالجةهذهتتضمن.النماذجالمتعددةالمعالجة

.بالسرطانالمصابينلمعالجةطرقثلاثأوطريقتيناستعمال

والمعالجةالجراحةطويلةمدةمنذالأطباءاستعملوقد

سواءعديدةحالاتفيولكن.السبيلهذافىالإشعاعية

الأطباءفإنالمعالجةفىطريقتانأوواحدةطريقةامشعملت

الكيميائيةالمعالجةتدعىبمعالجةمرضاهمشابعون

الجسم،أنحاءكافةفيتنتشرالأدويةلأنون!ا.المساعدة

المجهريةالسرطانيةالخلاياتتلفوتهاجمأنأيضافي!كنها

وقد.بعيدةأعضاءفيلانتشارهانسبةتكشفلمالقى

لمعالجةالنماذجالمتعددةالمعالجةمنالنمطهذاامشعمل

أنواعبعضأيضابهاويعالج.الثديسرطاناتأنواعبعض

سرطانمعالجةفيأيضاتجريبياواستعملت.العظامسرطان

.والمعدةوالرئةوالمستقيمالقولون

القرنمنالثمانينياتخلال.أخرىمعالجات

السرطانلمعالجةخاصنمطتجربةالعلماءبدأالعحترين،

محوراتو.الحيويةالاستجابةبمحورةالمعالجةيدعى

فيالمناعيالجهازتستعملأوتنبهموادالحيويةالاستجابة

تنئبشكلوهى.السرطانيةالخلايالمهاجمة،الجسم

ويمكن.للحسرطاناستجابةالمناعيالجهازمنطبيعى

بكمياتالختبرفيأيضاالحيويةالاستجابةمحوراتتصنيع

الجزيئية.البيولوجياتقنياتبامشعمالوذلك،كبيرة

الإنترفرون،المهمةالحيويةالاستجابةمحوراتتتضمن

وتنتج.النسيلةوحيدةالمضادةوالأجسام،2الأنترلوكين-

للخمجالمقاومةالخلايابوساطة،بروتيناتوهي،الإنترفرون

يمنع،بالسرطانالمصابينالمرضىبعضوعند.الفيروسى

الجهازأيضاوينشط،السرطانيةالخلايانموالأنترفرون

السرطانية.الخلاياعلىيقضىويهاجملكى،المناعي

تفرزةبروتينفهو2-الأنترلوكينأما.الإنترفرون:نظرأ

دمويةكرياتتقويةولدعمالبيضاءالدمخلايابعض

المصابينالمرضىلبعضيعطىوعندما.أخرىبيضاء

الدمكرياتنموينبه،2-الأنترلوكينفإنبالسرطان

الأنترلوكين،أنظر:.السرطانيةالخلاياعلىلتقضيالبيضاء

اتحادمنالنسيلةوحيدةالمضادةالأجساموتنتج.بروتين

تدعىالبيضاءالدمكرياتمننوعمعسرطانيةخلية

المضادةالأجسامأنالباحثونوجدوقد.البائيةالخلايا

السرطانية،المريضخلايامنوالمنتجةالنسيلةوحيدة

بقيةتؤذيولا،السرطانيةالخلاياعلىالقضاءتستطيع

النسيلة.الوحيدالمضادانظر:.الخلايا

السرطانأبحاث

منتبدأ،واسعةمشاريعالسرطانأبحاثتشمل

المضادةتصنئالأدويةإلىالمسرطناتعنالكشف

قدالبحوثمنالمجالاتبعضفىالتقدمإن.للسرطان

كما.والمعالجةللوقايةجيدةطرقإيجادفىالأملأعطى

فيالسريعالتقدمإلىالسرطانيةيبحوثهمالعلماءتوصل

وتهتم.المناعةوعلمالخلويةالبيولوجياهمامجالين

وعلمالخلايا.وسلوكتركيببدراسةالخلويةالبيولوجيا

توصلوقد.للمرضالجسممقاومةكيفيةدراسةهوالمناعة

فيالتغذيةدورتشملمهمةاكتشافاتإلىأيضأالعلماء

.السرطانمرض

السليمةالخلايابدراسة.الخلويةالبيولوجيافي

الخليةعلماءاكتشفالمجهر،بوساطةالسرطانيةوالخلايا
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الخلاياأنمثلا،وجدوافقد،الخليةسلوكفيمهمةفروقا

الانقسامفيتستمر،الخلويالانقسامحالةفيالطيعية

الانقساميقفذلكوعند.المجاورةالخلاياتلامسحتى

التثبيطالطبيعيةللخلاياالصفةهذهوتدعى.الخلوي

التحكم،نظامعملمنجزءيبدوفيماوهو.بالتماس

ينقصهاالسرطانيةوالخلايا.الخلويالتكاثرينظمالذي

نأبعد،الانقسامفيتستمرفهي.بالتماسالتثبيطصفة

.المجاورةالخلاياتلامص

علىالقضاءسبلالخلويةالبيولوجياعلماءطوروقد

السليمة.بالخلاياالأذىإلحاقدون،السرطانيةالخلايا

الخلايا،منأسرعتموتمثلا،السرطانيةالخلايافبعض

الخلاياقتلالأطباءويستطيع.للحرارةتتعرضعندما

نبيطةبوساطةمصابنسيجعلىالحرارةبتسليطالسرطانية

البيولوجياعلماءيبحث،لذللثوبالإضافة.خاصةكهربائية

وكيف؟الورممكوناتتنشطكيفتحديدعنالخلوية

يبطلونكيفالعلماءعرفوإذامنها؟.الخلاصيمكن

السبليجدونسوففإنهم،الأوراممكوناتمفعول

السرطانية.الخلاياتكاثرمنللحداللازمة

الخلايامنالعديدأنالباحثونوجد.ا!لناعةعلملمحي

الجسم،فيالمناعيالجهازتنشطموادتحويالسرطانية

.المرضضدالدفاعجهازبوصفه

!لستفدات.االمناعيالجهازتنشطالتىالموادوتصمى

التي،المضادةالأجسامتدعىموادالمناعيالجهازوينتج

هذهوتكون.مؤذيةغيرفتجعلهاالمستضداتمعتتفاعل

ضدالرئيسيةالجسمدفاعوسائلالمناعيةالاستجابات

وسائلأيضاالاستجاباتأنالأبحاثبينتوقدالبكتيريا.

.السرطانضددفاع

في،لديهمبالسرطانيصابوالمالذينالأشخاصومعظم

.السرطانمستضداتمعبشدةيتفاعلمناعيجهاز،الأغلب

عنمسؤولةتكونالمناعيةألاستجاباتأنأيضاويعتقد

ويختفيالنموعنانسرطانفيهايتوقفالتي،النادرةالحالات

لأن،بهيصابونفإنهم،السرطانمرضىأما.علاجدون

المستضدات.معبضعفشفاعلالمناعيجهازهم

"أ"فيتاميناتمنالعاليةالجرعاتأنثبت.التغذيةفي

حيواناتفياسحرطاناتبعضحدوثتمنعو"هـ"و"ج"

تحويالأطعمةبعضأنالعلماءمنالعديدويعتقدالختبر.

عندالسرطانحدوثمنععلىتساعدأنيمكنمواد

والكرنبوالقنبيطالبركولىالأطعمةهذهومن.الناس

القمدقيقمنالمصنوعوالخبزوالفواكهوالجزروالسبانخ

يساعدأنويمكن.البحريةالمأكولاتوبعضوالحبوب

بعضمئلشكيلفىأيضاالدهونتناولمنالتقليل

.السرطانات

لائحةالأوروبيالاتحادأعلن.الخطورةإنقاص

إنقاصفيالمساعدةيمكنبموجبهاالتيالتاليةالإرشمادات

-2الرياضيةالتمارينعلىالمداومة-ا.السرطانخطورة

الألبانومشتقاتالزبدةمثل،الدسمةالأطعمةمنالتقليل

عنالامتناع-4البنفسجيةفوقالأشعةمنالوقاية3-

فحصإجراء6-الكحولعنالامتناع5-التدخين

سنواتخمسإلىثلاثكلللنساءالرحمعنقمسحات

دمامل،أوأوراموجودعنبحثاالثديفحص7-

واللحم،الفواكهمثل،صحيةأطعمةتناول8-وتجعدات

الطعاممنكثيروتناول،والخضراوات،الدهونمنالخالى

.الأليافعلىالمحتوي

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

اللوكيمياالراديومالثديامشئصال

المرضبيتونفرانسيس،روسالإشعاع

الإشعاعىالنشاطالظهاريالسرطانعلم،الأوراما

مرض،هودجكينالكيميائيالعلاحغدة،البروستاتا

الورمالحيةالأنسحةفحصالتدحين

الخبيثالورمعقار،اللايتريلالحلية

الموضوعصرعنا

السرطانينشأكيف-ا

السرطانأنواع-2

بالحسمالموضعحمسبالتصنيى-أ

الجصمنسيجحسبالتصنيفب-

السرطانأسباب-3

التسرطن-أ

الوراثيةالامحتعدادات-ب

السرطانتشجصواكتشاف-4

الأولطالتشحيص-أ

النهائىالتشخيص-ب

السرطانمعالجة-5

حةالجرا

الإشاعيةالمعالجة-ب

الدوائيةالمعالجة!

النماذجالمتعددةالمعالحة-د

أخرىمعالجاتهـ

السرطانأبحاث-6

التغذيةفيجالخلويةالبيولوحيافى

الخطورةإنقاص-دالمناعةعلمفي-ب

أسئلة

؟السرطانلمعالجةالرئيسيةالطرقما-أ

؟السرطاننشوءفيالخلويالتكاثريدحلكيور-2

متأخرا.اكتشفإذاالسرطادمعالجةتصعبلماذا3

؟الغرنوما؟السرطانةما-4

؟السرطانضدمماعةالأشخاصمنلعديدي!ضنلماذا-5

؟الأوراممكولاتما-6
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اشرقاء.أرحلهلورسالتسميةهدهيستمدالأزرقالسرطان

حمراء.أطرا.داتقويةو!حال!محضرةليةصدفةوللسرطان

الغالبفييستعملبحريحيوانالأررقالسرطان

عرضويبلغ.الأمري!جةالمتحدةالولاياتشرقيفيغذاء

إلىالجانبينأحدمنالخضرالبنياللونذاتصدفته

وأرجل.سم8طولهايبلغبينماسم،أ5الآخرالجانب

ويعدحمراء.مخالبهوأطرافاللونزرقاءالأزرقالسرطان

مستخدمابمهارةويقاتلجيدا،سباحاالأزرقالسرطان

يذبمالسرطانالأزرقالسرطانويعرف.القويةمخالبه

منانسلاخهبعداصطادهحالةفيوذلكالطريةالصدفة

هذهوفي.والخالبالصدفةتغطيالتيالصلبةأغطيته

ب!صامله.وأحطهطبحهيمكنالأزرقالسرطانفإن،المرحلة

البحر.سرطانأيضا:انظر

أرجلوله،صلبةمحارةتغطيهحيوانابسطان

كما،الشاطئامتدادعلىالضحلةالمياهفييعيش،مفصلية

لالقيمةأنواعهمنكثيروتتميز،العميقةالمياهفييعيش

منمختلفنوع4)005حواليوهناك.الكبيرةالغذائية

البحريةالسرطاناتأنواعبعض

كاءءلأ3-لاى3كا2بر،!-لأس3س?+ا+!تم!!أآلأ

كتيرامتدادعلىالحيواليةالحياةم!حرءاتشكلالبحريةالسرطانات

الححور!ىاليمير()علىالشمحالسرطادويعيمقالمحار.شراطئمى

ألهارررحةالرماللولىمعحيدالونهويمتزح،الرمليةالشواطئعلىأو

ويعيحق.حركةبدونالساكنالشسحالسرطاناكتشافا!س!امن

ال!حخرية.المحارشراطئفياليار()علىالصخريالسرطاد

!كا-*-فيلمس-ا!صبع

المتحرك7--حهـربهبمالتالتا!صبع.،*لم*إ!*أالا

أليد-لمبرب

ير/لرسعاىسالرالالم-9ضد//

أثماحئخ11

*!!3د!الدراع!؟لإاسيرا--7ا//أ،،!.لم

ء!1ج!!رلم!*!لا.2!كر/."ركابم!ير"ص"ء،!*!!!لى،/بهز،ليركم-اءاص.سءبرنم/ابر

!4،!!.!لا3يهل!؟..في

كو*!!*كا؟--.ء*

الثالتةالساق*---ء/،!ىيرممسكاصخصمأص

كاص-؟ح!+-.-3بهي-ء--لمالتاليةا!اقا

مم!3:ج!عمه!آيي=-إث!ءكاء،ء؟ىلأ!

إ(/محدا!حتمالم!االعةألممحاقإ!)3*ئملأص

المطن

الأزرقالسرطانجسمأجزاء

كاسمرطاناتالأنواعبعضوتعيش.البحريالحيوانهذأ

المالحة.المديةالمائيةالمجاريضفافعلىجحورفىالعازفة

المياهفيالسرطاناتمنالأخرىالأنواعبعضوتعيش

نحوكيلومتراتعدةعمقإلىتصلجحورفيأو،العذبة

المرجانية،الشعببينالسرطاناتبعضوتعيع!.الداخل

البحار.قاعفيالأخرىالأنواعبعضتعيشبينما

الحبيبيةالبحرسرطاناتالسرطاناتأنواعوأصمغر

خياشسيمفيالبحريالسرطانأنثىوتعيش.الدقيقة

للمخالبالنسبيوالحجمالشكلويختلف.الحيةالمحمارات

حعسبالأنواعبينكبيرااختلافاللسرطاناتالكبيرة

كلابالعازفالسرطانولذكرتمارسها.التيالعادات

وتعيم!.الأحرىالكلاباتمنبكميرأكبرواحد)!خلب(

تحكمفارغةبحريةمحاراتفيالناسكسرطانات

وشكللونويأخذ.بابامخالبهاأحدمستخدمةإغلاقها،

الظلالمنكثيراوالأجساموالأرجلالخالبونسيج

الطرقعلىالسرطاناتمنكثيروتحري.والأشكال

رز.-:!جمه--صزر-يم-خرر

ء*-حسس!!-3

!صكال!سمصر

،!*ير-*س-----3-د-ير!

!!م،ص!،-سير+برشد--؟!ء!*+*قيكأ-فيؤءجغ--+7"،*،،!

ش!!؟!أ!*!خ!-؟!هع!هث!فم!فيئن!؟-يهغيربر!كه!كأ-؟ة*!،ء*!.!.3ء

تعيشعاديةغيرأماكنفىتعيشبحريةسرطاناتعدة

الحية.المحارةخيشوممى(اليمين)علىالحيبىالسرطادأنتى

التىالنجاتاتفيبيتهاليسار()علىالصنوبر!مرطانويبي

تتحمعالتىالمياهفيويحيم!،الاستواثيةالأشحارعرتنحو

.تالنماأسف!



للسرطاناتويوجدالبحر.شماطئصخورأولرمالالجانبية

وتأكلقوائمها.علىالمجدافتشبهزوائدالسابحة

العضويةوالأشياءالصغيرةالقشرياتالبحرسرطانات

.لأخرىا

الأوروبيللسرطان.للأكلالصالحةالسرطانات

ويعتبرالكسر.سهلةقشرةلهاكبيرةصدفةللأكلالصالح

غذاءتباعالتيالبحريةالسرطانال!أكثرالأزرقالسرطان

الهنديةالمنطقةوفي.الشماليةأمريكاشرقيأسواقفى

وأشهرأيضا.للأكلمختلفةأنواعصيديتمالباسيفيكية

فييوجدالذي،السابحالأزرقالسرطانهوالأنوأعهذه

السابح،الأزرقالسرطانإلىوبالإضافةأستراليا.مياه

سرطانأوالمانجرو!سرطانأيضاالأستراليونيصيد

وصدفةثقيلجسمذونوعوهو،كبيرةبكمياتالطين

اليابانيالعنكبوتيالسرطانصيديتمكما،شوكية

الأقصى.الشرقمنطقةفيكبيرةبكميات

العنكبوتي.السرطانبمالأزرقالسرطان:أيضاان!

من)مجموعةكوكبةالسرطانبرجبرج.،السرطان

كاسترالنجمتينبينتقعالضوءخافتة(الثابتةالنجوم

وهوالاخر.الجانبفىالأسدومنجلجانبمنوبولكس

برجإنالأساطيروتقول.البروجدأئرةفيالرابعالبرج

للروج.الرالعةالعلامةتمنمكلالسجوممنمجموعةالسرطانبرج

البطلأقدامأصابععضالذيالسرطانيمثلالسرطان

نجومومعظم.أقدامهتحتالبطلفسحقههرفل،الشهير

اثنتانالبارزةالنجومبينومنالضوء.خافتةالسرطانبرج

النجوممنكبيرعنقودالبرخفيويوجدوبيتا.دلتاهما

أجملمنوهينجما،75خوتشملالأسد،نثرةيسمى

عنقودباسمالناسعامةويعرفهاالمسماءفيالمجموعات
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اللياليفيالمجردةبالعينبسهولةرؤيتهاويمكن.النحلخلية

ودلتا(الثالثة)النجمةجامانجمتابهاوتحف،الظلامحالكة

بعضفىالنجمتانهاتانوتسمى(.الرابعة)النجمة

السرطانبرجفيآخرعنقودوهنالكالجحشان.الأحيان

.المجردةبالعينمشاهدتهويمكن67،مبالرقمإليهيشار

إلىيوليوأواخرفيالسرطانبرجالشمسمسارويقطع

أغسطعر.أوامعط

الطالع،؟الأبراجدائرة؟علم،التنجيمأيضا:انظر

الكوكبة.

تشبهصدفةدهكبيربحريحيوانالحدوةسرطان

بعضفيالحدوةسرطانيسمى.حصانحافرالشكلفي

بينهصلةتوجدلاذلكومع،السرطاناتملكالاحيان

ملكوالمسمىتجارياالمهمالحقيقيالسرطانوبين

الوحيدالعضوالحدوةوسرطانالأحمر.السرطانات

الأرضعلىظهرتالحيواناتمنكبيرةمجموعةضمن

الوحيدتانالمجموعتانأما.ينقرضولم،السنينملابنقبل

الحدوةلسرطانقرابةالأكثرالمنقرضةغيرالحيواناتمن

والعناكب.العقاربفهما

أكبرهاينموالحدوةسرطانمنأنواعأربعةتوجد

الساحلامتدادعلىتعيعقوهي.سم61نحوطولهليصل

السفلىالصورةتوضع.الحصانحا!رتشمهصدفةلهالحدوةسرطان

الأماميتان،الارجلمنأزواجمعتةللسرطانالحيواد.منالأسفلالحزء

الأرجلباقيويستعمل،الضحيةعلىللقبضبكلابتينمزودتان

للمشي.
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المياهفيالثلاثةالأنواعوتعيش.الشماليةلأمريكاالشرقى

والفلبين.اسياشرقيلجنوبالساحلية

همامنفصلينجزأينمنالحدوةسرطانجسميتكون

هوالصدريوالرأس.والبطن)البروسوما(الصدريالرأس

.الرأسويشملالصدفةتغطهالذيالجسممنالجزءذلك

الفمايوجدبينما،الحيوانلعينيفتحتانبالصدفةوتوجد

الرأسمنالأسفلالجزءعلىالصدفةتحتوالأرجل

يوجد،الأرجلامنأزواجستةالحدوةولسرطان.الصدري

علىللقبضالسرطانيستعملهاكلاباتالأماميبالزوج

للمشى.الباقيةالخمسةويستعمل،الفريسة

أجساممنأزواجستةالحدوةسرطانبطنوفي

فيالتناسليةالأعضاءتوجد.الصفائحتشبهمسطحة

منواحدةكلوتحمل.الصفائحهذهمنالأماميالزوج

الحيوانسنفسطرياخيشوما015نحوالصفابالمتبقية

مفصلية.عظميةشوكةالبطننهايةمنوتبرزبوساطتها.

أداة""الذيلالشوكةهذهالحدوةسرطانويستعمل

للحفر.

الساحلية،البحريةالمياهفيالحدوةسرطانيعيش

المحارمثلالصغيرةوالرخوياتبالديدانليلاويتغذى

سرطانويتزاوج.والرمالالطينمنيلتقطهالذيالملزمي

إلىظهرهاعلىالذكرال!نثىتحملحيثالرليعفيالحدوة

وتضع.الرملفيالحفرمنالعديدبحفروتقوم،الشاطئ

بينماحفرةكلفيبيضةألأ...إلى002منالأنثى

البيض.هذابتلقيحبعدئذالذكريقوم

اللوكيميا.انظر:.الدمسرطان

)التدح!!التدخينبمالأسبستوسأنظر:الرئلأ.سرطان

(.نا!سرطا)أنواعالسرطان(،الرئتين)أمراضالرئةوالمرص(،

يكسو)نسيجالظهارةتورما!رياووطن

(.الداخليةأيلأعضاءواس!إلجسمويغطيالجسمتجاويف

أغلبويستخدم.خبيثةأوحميدةالأورامهذهتكونوقد

سرطانعلىللدلالةالظهاريالسرطانمصطلحالأطباء

وهذا.معروفجلديسرطانوهو،القاعديةالخلية

إلاللشفاءقابلغيربسيطبالتهابيبدأماغالباالسرطان

الأوراموهذه.أخرىمرةليظهريعودولكنهأحيانايزولأنه

والأشعةالشمسلأشعةالطويلالتعرضعنتنتجقد

وخلافا.الزرنيخأوالقطرانعلىتحتويموادلأيةأوالسينية

الظهاريالسرطانفإن،السرطانمرضأنواعلمعظم

ويمكن،الجسممنأخرىأجزاءفيلاينتشرعادةالخبيث

الجراحة.طريقعنعلاجه

الذكرويستخدم.طينيةأورمليةتربةلمييعيمقالعازفالسرطان

.الأخرىالدكورمقاتلةفيالصحمالأمامىامحلمه)أعلاه(

علىجحور،فىيقيماحيوانالعاز!السرطان

فىالملحيةالسبخاتوفيالطينيةأوالرمليةالسواحلطول

.القشرياتطائفةإلىينتميوهو.والمعتدلةالمداريةالأقاليم

الأمامإلىيحركه،ضخمأمامي()مخلبكلابأصلذكرر

العزفأثناءذرأعهالقيثارةعازفيحرككماوالخل!

ويتغذىالذكور.ومقاتلةالإناثلإغراءويستخدمهعليها،

مخلوطةالطحالبتسمىمائيةبنباتاتأمحازفأالسرطان

تعمدالخريففصلفيالباردةالأقاليموفي.بالطين

.السباتإلىوالركونجحورهاإغلاقإلىالسرطانات

السرطاناتفصيلةلأفراداسمالعئكبوتيالسرطان

لهاالعنكبوتيةالسرطاناتومعظم.كالعناكبتبدوالتي

الحركةإلىوتميلدقيقةطويلةوأرجلمستديرةأجسام

بينالعنكبوتيةالسرطاناتأحجاموتتراوح.البطجئة

العملاقالعنكبوتيالسرطانحجموبنعرضاسنتيمترين

،اليابانشمواطئمنالقريبةالبحارأعماقفيالموجود

.م4إلىجسمهعرضيصلأنيمكنوالذي

العنكبوتيةالسرطاناتأنواعمنالكثيرأجساموتغو

العنكبوتيةالسرطاناتوتؤكلعقد.شكلعلىبزوائد

الأقصى.الشرقفيخاصة

البحر.سرطانأيضا:انظر

فيبعادشهجثامثهورحيوانالئاسكالسرطان

السرطانويستخدم.للقواقعالفارغةالأصدافشغل

الصدفة.داخليلتويالذيالرخوبطهلتحميأصدفة،ا

يمسكالبطننهايةفيالمتحورةالأطرافمنزوجويوجد

مغطاةالأخرىوالخالبوالأرجل.بإحكامالصدفةبداخل

خارجعادةوتظلالكيتين،تسمىصلبةسميكةبمادة

السرطانيسحبقد،الحالاتبعضوفي.الصدفة

فتحةويسدالصدفةداخلإلىبالكاملجسمهالناسك

بكليهما.أومخلبيهبأحدالصدفة
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منالطريئالأصاءلحمايةالقوقعةصدفةفىيعيميقالاسكالسرطان

أ!جر.صدفةإلىينتقليكبروعندما.جسمه

بأصدافهاتستبدلفإنها،الناسكةالسرطاناتنمووأثناء

لكيفاركةصدفةالمسرطانيجدماوعادةأكبر.أصدافا

إذاالصدفةمنالقوقعجذبإلىيضطرقدولكنيشغلها،

الأصدافعلىالناسكةالسرطاناتوتتنافسالأمر.لزم

بعضوتشغل.الأصداففيهاتندرالتيالمناطقفيالفارغة

الصخرأوالمرجانمنالصغيرةالقطعفىالفتحاتالأنواع

.الأصدافمنبدلأالخشبأو

المحيطسطح،عادةالبحريةالناسكةالسرطاناتتملأ

وهي.القواقعوأصدافالغذاتفيهايتوافرالتىالمناطقفي

يخلفهاالتيالبركفيالشاطئامتدادعلأيضاتعيعق

السرطاناتمنالأخرىالأنواعوتقضيالمد.انحسار

القواقعأصدافتشغلوهيحياتها،معظم،الناسكة

جوزسرطانالسرطاناتأنواعأحدعلىويطلق.البرية

جوزبلببالتغذيمعروفلأنه،اللصالسرطا!أوالهند

النموالمكتملةالهندجوزسرطاناتتشغلولاالهند.

تحتملتفاالبطنيكونالسرطاناتهذهففى.الأصداف

الجسم.باقي

نسيجحمسب)التصنيفالسرطادانظر:.اووطئة

(.الجسم

السرعة)التسارع(،الحركةالتاكوميتر،انظر:.السرعة

سرعة)تياسالطائرةالضوء(،)سصسةالضوءبمالاتجاه!

.(الطران

فىجسمبهشحركالذيالمعدلالاتجاهيةالسرعة

بالمسافةالاتجاهيةاكسرعةعنونعبرمحدد.واتجاهمسافة

السرعةبينمهمفرقهناك.الثانيةفيمتربقولناوالزمن

ا!كأ،م!دلىلىالسرعةتدلحيثالاتحاهية،والسرعة

بعسرعةيتحركالذيفالجسم.الاتجاهتحددلاولكنها

فيهيتحركالذيالاتجاهيكونلاالساعةفيكم04

هـدل!صمن!لفلاالاتجماهط،السرعةولتعيينمعروفا.

بسرعةجسميتحرك،المثالسبيلعلى.الحركةواتجاه

.الشمالاتجاهفيالساعةفيكم04قيمتهاتبلغاتجاهية

خهةكسميةهيالاتجا!ةالسرعةالرياضياتعلموفي

واتجا!اسرعةلهالأن

السرعةتكونأنالممكنمن.الاتجاهيةالسرعةأنواع

يقطعهاالتيالمسافاتأنيعنىوهذامنتظمةالاتجاهية

تكونمعينةزمنيةوحدةخلالمعيناتجاهفيالجسم

علىنحصلولكي.الحركةمراحلكلفيمتساوية

التيالمسافةنقسمأنينبغيما،لجسمالمنتظمةالسرعة

هذهقطعفياستغرقهالذيالزمنعلىالجسمقطعها

،!-عبالقانونرياضياذلكعنالتعبيرويمكن.المسافة

الزمن.نوالمسافةو!الاتجاهية،السرعةعحيث

،متغيرةالاتجاهيةالسرعةتكونأنالممكنمنكذلك

زمنيةوحدةفيالجسمقطعهاالتيالمسافاتأنيعنيوهذا

أنأو،الحركةمراحلكلفيمتساويةغيرتكونمعينة

وعلىمعا.الشيئينحدوثيعنيأواتجاههيغيرالجسم

تساوياتجاهيةلمسرعةمتحركلجسميكون،المثالسبيل

سرعتهمنيزيدثم،معينةلحظةفيالثانيةفيمترا03

يكتعسبالجسمكانفإذا.الثانيةفيمترا06تصلحتى

الاتحاهيةسرعتهمتوسطفإن،منتظمةبصورةسرعته

الانتهاءسرعةإلىمضافةالابتداءلممرعةتساوي

رياضياذلكعنالتعبيرويمكن،اثنينالعددعلىمقسومتين

ع+ع:يليكما

122=.ععم

سرعةأع،الاتجاهيةالسرعةمتوسطمعممثلحيث

الا!هاء.سرعة2عالإبتداء،

لجسمالاتجاهيةالسرعةفيالتغيريسمىالتس!ارع.

يقطعأنهوالإيجابيالتسارعومعنى.التسارعمتحرك

التيتلكمنأطولمسافة،محددزمنيمقدارفى،الجسم

وللأجسام.سبقهالذيالمحددالزمنيالمقدارفيقطعها

التسارعحالةفيأما.موجبزمنيتسارعالساقطة

فإن،الوقوفعلىيوشكقطارحالةفيكما،السلبي

تالية.زمنيةوحدةكلفيأقصرمسافةيقطعالجسم

أتجاههالجسميغيرعندماالمركزيالجذبتسارعويحدث

سرعته.معدلعلىويبقى

الساقطة،الأجسامقوانين،الحركةأيضا:انظر

والتكامل.التفافطحساب

)جدود(.الفضاءرحلاتانظر:.العادمسرعة

!-*كم؟كيفي*!لم!ي
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حادةحطاطيروداتالأذرعتشمهأرجللهاحشرةالسرعوف

ليرالاختماءم!يمكنهاالأحضرالسحيم!وحسمهابطعامها.للإمساك

.تاتالبا

المصليبالسرعوفأحياناتعرفحشرةالسرعو!

تصلي.وكأنهاالأماميةبأرجلهاممسكةتظللأنهاوذلك

تعيع!بينماالحارةالمداريةالمناطقفيالحشرةهذهتعيع!

.الباردةالأوروبيةالمناطقفيالأوروبيةالسرعوفحشرة

الحشراتافتراسعلىالسرعوفحشرةتعيش

ضفادعوعلىنفسها،الحشرةنوعتشملقدالتيالأخرى

الذكر.الحشرةهذهأنثىتلتهماوأحيانا.الصغيرةالأشمجار

اسم5إلىسم5منالكاملةالحشرةطوليصل

فيهتعيشالذيالومعطلونوتكتعسب.النوعحسب

وتستعملصيدها.الأخرىالمفترسةالحيواناتعلىفيصعب

بوجودتتميزحيثالفريسةعلىالقبضفيالأماميتينيديها

القبض.إحكامعلىتساعدحادةومقابضأشواك

لتكونتتصلبرغويةكتلفيالبيضالأنثىتضع

التي،الشرنقةتشبهبيضمحفظةوهي،البيضاتجراب

اختفاءعندوبخاصةبالأشعجار،ملتصقةوجودهايلاحظ

أماالاختباء.يمكنلاحيثالشتاءفصلشيمنهاالأوراق

.العروقتشبهبخطوطومخططفاعبنيفهوالبيضلون

منأم(.616-)1547ديميغلسرفانش!،

،كيشوتدونبرائعتهعرف.الأسبانيالأدبكتابأبرز

أواسطفيريفيأرضصاحبحولتدورروايةوهي

ليناهضالعالمإلىيخرجمدرعا،فارلمحانفسهيتخيلالعمر،

فيكبيرأثركيشوتلدونوكانوالشرور.الظلمفيه

.كيشوتدونانظر:.الروايةفنتطوير

قلعةبلدةفيسافدراسرفانتسديميغلولدحياته

لم،عصرهكتابمعظمعكسوعلىأسبانيا.فيهيناريس

فقدومدلك،جامعةبأية-يبدوكما-سرفانتسيلتحق

التيكتاباتهتدلكماالقراءةغزير،الاطلاعواسعكان

النظريةذلكفيبما،الكتبمنبالعديدتأثرهمدىتظهر

الرومانسية.الفروسيةوكتابات،الرعويةوالروايات،الأدبية

فيوحاربأم،568عامفيبالجيشسرفانتسالتحق

حيث،أم571عامالأتراكضدالبحريةليبانتومعركة

أبترباسميعرفجعلهمما،اليسرىويدهصدرهفيجرح

فىوبقى،العسكريةللحياةنفسهسرفانتصركرسليبانتو.

البحرأراضيمنوغيرهاإفريقيا،شماليفييحاربالجيم!

المتوسط.الأبيض

القراصنةلكن،أم575عامأسبانياإلىلصرفانتصأبحر

حيثالجزائر،مدينةإلىأسيراواقتادوه،سفينتهعلىاستولوا

مراتعدةالهربسرفانتسحاول.سنواتخمسأمضى

وتتضمن.افتدائهمنوكنيستهأسرتهأفراديتمكنأنقبل

.أسرهأحداثمنمشاهديهشوتدونرواية

مدريدمدينةإلى،حرشهاستعادةبعد،سرفانتسوصل

تكاليفتسديدعلىيساعدهعملعنباحثاأم058عام

.العسكريعملهفىالاستمرارفىيأملكانوإن.فديته

.ساعوظيفةفيعملعلىحصل،ذلكمنبدلآأنه،غير

الشعركتابةوبدأ،وجيزةبمدةذلكبعدسرفانتستزوج

هذاعملهوبحكم.للحبوبجامعاعينوأخيراوالنثر.

رحالهيشدوهو،الناسمنمتباينةأنماطمقابلةمنتمكن

للطيعةتفهمافاكتمسبأسبانيا.غربيجنوبطرقاتعلى

وفيكيشوتدونروايتهفىالإبداعمنمكنته،البشرية

وبين،والوهمالأملبينالنزاعذلكومن،الأخرىأعماله

والواقع!.الحلم

عملأولسرفانش!أنجزام585عامفي.الادبىعمله

ريفية.برومانسيةيتميزالغلا!ديابعنوانلهمطولنثريأدبي

العديدسرفالتسكتبكما

السنواتفيا!سرحياتمن

لمأنهغير،التاليةالعشرين

منقليلعددعلىإلايعثر

استعداداأبدواالذينالمنتجين

صيتهذاعمسرحيا.لتقديمها

الأولالجزءنشرهأعقابفى

عامكيشوتدونمن

ينشرلمأنهإلاأم،506

سرفانتسديميغل.سنواتثمانيلمدةآخرشيئا

كا-حص

؟؟!لأغ-؟*

4!علاكاأثر؟لمير

/،يرلم+-ة--*1كالم؟س

!-ح!

-3!-!د،ى9

!؟!خيزآخ-يزئر!و

!ا



923السرو

بفعل،الأخيرةالثلاثسنواتهفيسرفانتسأصبح

لهفصدرت،الخياليفوقبشكلنشيطا،والوحدةالسن

قصصمجموعةوهى،أم613عامنموذجيةروايات

لسرفانتصعملأهموتعدخلت،سنينفيبعضهاكتب

وتتراوحأساليبهافيالقصصوتتباين،كيشوتدونبعد

أكثرتتميز.ورومانسيةصرفةطبيعيةواقعيةبينموضوعاتها

الساخر.اللاذعوطعمهابواقعيتهاشعبيةقصصه

ولا،سرفانتسشعرشانمنالتعطلإلىالنقادينزعلا

ما461برناسوسإلىالرحلةمثلاالمطولةقصيدتهتثير

للشعراءنقديتقويممنتقدمهماسوىكبيرااهتماما

منالثانىالجزءسرفانتسنشر1615عامفى.الأسبان

)تقدمتمثيلياتوثمانيكوميديال!ثمانيوكيشوتدون

منمجموعةوهي(،كبرىمسرحيةفصولبين

المشهدذاتالقصيرةالكوميديةتمثيلياتهوتعد.المسرحيات

أعماله.أجودمنالواحد

بيرسيليسفهووفاتهقبلأنجزهعملاخرأما

عامنشرهاتمرومانسيةمغامراتروايةوهووسيغسمندا

أنهاهاالتىوالمؤثرةالبليغةالمقدمةوتعد.وفاتهبعدأم617

فقد.الكتابمعالمأهممنأيامبأربعةوفاتهقبلالكاتب

مودغافكتبنهايتهقربالمقدمةهذهفيسرفانتسأدرك

.الحياة

.الأدب،الأسبانيأيضا:أنظر

كانأم(.553-1511)ميخائيل،سرفيتوس

الرئتينفيالدمويةللدورةوصفهيعدولاهوتيا.أسبانياطبيبا

ولد)الفسيولوجيا(.الأعضاءوظائفعلمفيممتازامدخلا

عدةوألقى.باريسفيالطبودرسبأسبانياتوديلافي

منعددفيالطبمهنةوزاول،باريسفىمحاضرات

جانبمنأرتياحبعدمسرفيتوسقوبل.الفرنسيةالمدن

وقد.البروتستانتيةالكنيسةوسلطاتالكاثوليكالرومان

انصياعهلعدمالخصوصوجهعلىكالفنجونأدانه

عنمنشقبأنهواتهمسرفيتوسحوكم.المرتضاةللعقائد

بسويسرا.شامبلبمدينةوحرقوهالعقيدة

السدع،أوالمالعدىالاستيلاءتعني؟لتهديدالسر!

عليهايعاقبخطيرةجريمةوهي.الفوريةالقوةباستخدام

فيكبيرأثرسرقتالتيالثروةلقيمةوليس.بالسجن

تمثلالمسروقةالممتلكاتدامتما،القانونيةالعقوبةتحديد

لصحاحبها.قيمة

السرقةمنأخطرعادةالسلاحتهديدتحتالسرقةتعد

القوةلصيستخدمعندمابالتهديدالسرقةوتقع.البسيطة

وعادةآخر.شخصمنشيءعلىللحصولالتهديدأو

أستخدامبدونالاخرينممتلكاتأخذجريمةعلىيطلق

السرقة.التهديدأوالقوة

ارتكاببغرضإذنبدونمبنىدخولهووالسطو

السرقة.جريمة

.القرصان،الجريمةالسطوبمأيضا:انظر

وصناعيتجاريمركزسراقوسا،أيضاتنطقسرقسطة

نسمة.695!.8.إلىسكانهعدديصلأسبانياشماليفى

وتكرير،المعدنيةالأدواتبصناعةالمدينةوتشتهر

الكهربائية،والأجهزة،الكيميائياتوصناعةاسمكر،

.والأثاث،الزراعيةوالمعدات

بالأزقةمليئةأثريةمنطقةالمدينةوسطفيوتوجد

يحيطحديثحىإقامةتموقد،المتهدمةوالمنازل،الضيقة

القديمة.المنطقةبهذه

الاسمأوغستاسايزيريامناسمهاالمدينةالممتمدتوقد

إلىحولهاعندماأوغسطس!الإمبراطورعليهاأطلقهالذي

صرقسطةوكانت..مق25عامفيرومانيةمستعمرة

عشرالثانيالقرنمنالقديمةأراغونلمملكةعاصمة

.الميلاديعشرالخامسالقرنإلىالميلادي

السرقسطي.رزينأنظر:.السرقسطي

سركي!سليمأم(.-269أ)986سليم،سركيس

اشتهرتعائلةمنبيروتفىولد.العربيةالصحافةأعلاممن

المعلمعلىالوطنيةالمدرسةفيدرس.والأدببالصحافة

لسانفيخليلعمهمعالصحفيةحياتهبدأ.البستانيبوس

وأصدرباري!إلىفانتقلطوقها،شددتالرقابةلكن،الحال

نحوبعد.النقابكشفجريدةأرسلانأمينمإلأمير

إدىانتقلثم،الصدىرجعوأصدرلندنإلىغادرعامين

جريدةام498عامالإسكندريةفيأصدرحيثمصر

عليهفحكموالاذعا،كانالعثمانييننقدهلكنالمشير.

الحسناءمرآةمجلةوأصدرالقاهرةإلىانتقلغيابيا.بالإعدام

مجلتيفأصدرأمريكاإلىسافرمزهر.مريممستعار:باسم

فيليصدرمصر،إلىأم509عامعادثموالبستانالراوي

وفاته.حتىيحررهاظلالتيسركيسمجلةالقاهرة

خبايامنهاعدةكتباوتركوا!لؤيدالأهرامفيكتب

والنسيب.الغزلفيالرطيبالندىالزوايابم

.اليعسوب(،)صورةلحشرةا:نظرا.لسرمانا

دائمةشجيراتأوأشجارمجموعةمنواحدةالسرو

تتأقلم.الشماليةوأمريكاوأوروباآسيافىتنموالخضرة

ويستخدم.الدافئالمناخعلىبعسرعةالسروأشسجار
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لهاالسرووشجرة.الزينةفيالسروأضمجارالبستانيون

أصشكل.امروحيةكثيفةعسلوجاتفيتنموحرشحفيةأوراق

شبيهةخشبيةقشورالشكلالكرويةمخاريطهاوتكسو

رائحةولهاللونفاغبنىالسرووخشب.الصغيرةبالدروع

الأرز.خشببرائحةشبيهه

قوينوعفهو،المتوسطالأبيضالبحرسروأما

ثمنموها،لدايةفىمستدقةالأشجاروتكون.الاحتمال

الزمن.مرورمعالتاجمربعةتصبح

أمريكامنتجلبعديدةحذابةأنواعوهناك

الرماديةالأوراقذو،الأريزوناسرومنها.الشمالية

يسمىالذيالشماليةأمريكاسروأما.الخضرةإلىالضاربة

لسرومشابهسروبلحقيقياسرواليسفهوالبسيطالسرو

فصيلةمنالأخرىالشجيراتبعضروتعرفسيكويا

الشمالية.أمريكافيالأرزباسمالسرو

البسيط.السرو:ايضاأنظر

فيبذورهاتحلشجرةالأجردأواليسيطالسرو

فيالسروينمو.ريشيةباهتةخضراءأوراقلهامخاريط

تكساسمنالمتحدةالولاياتمستنقعاتوفيرطبةأماكن

ساقلهايكونماغالئا،كبيرةشمجرةوهي.نيوجيرسيإلى

نمواتالشجرةجذوروتنتج.مستدقةوقاعدةمخددة

غيرالركبووظيفةالماء.فوقتبرزالركبتسمى

قمموتش!صلبالهواء.الجذورتزودربماولحن،معروفة

الكبيرةالأشمجارأنإلارفيعا،هرمياشكلاالناشئةالأشسجار

أسسيطاالسروشجرةأوراقتتساقط.عريضةقممهاتكون

الأشجارهذهوخشب.الصنوبرياتمعظمبخلافسنويا،

جدا.متين

اورحلوت!برماليزيا،فيولايةأكبرسرواك

كثيرةفيهاالساحليةوالسهولبورنيو.جزيرةمنالش!الي

أكثرويعيح!.الجبالكثيرةالداخليةوالمنطقةالمستنقعات

قربريفيةمستوطناتفيأوصغيرةمدنفيالسكان

الطبيعيوالغازالنفطسرواكفيالرئيسيةوالمنتجاتالأنهر.

.الشاطىءعنبعيدةحقولمنيأتيالذي

لممكانمن03%منأكثر.الحكمونظامالسكان

.ماليزيون%91و،صينيون%92و،الإيبانيونهمسرواك

الميلانا،وجماعةالبدايوجماعةالأخرىالمجموعاتتشمل

الأرواح)يعبدونالأرواحيينمنالإيبانيينومعظم

بدائية،حياةيعيشونقريبعهدحتىوكانواوالأجداد(.

غاباتمناطقفيرئيسيبشكليعيشونيزالونولا

الرئيسيةالمدنفىالصينيونويعيش.المنخفضةالأراضي

للماليزيين.الرسميالدينالإسلاميعد.بوذيونومعظمهم

أكبروهيبورنيوحزيرةفىالشمالىالساحلع!تقعولايةسرواك

ماليريا.فيولاية

(.حاكم)أينغريدبرتوايانغيدعىالدولةرئيس

ومجلسهاالولايةوزرأءمجلسمنالحكومةوتتكون

الأولالوزيرمنالوزراءمجلسويتكون.التشريعي

أما.وزاراتووكلاءوزيراعشروخمسةوحصلانيساعده

الولايةفىمنتخبا.عضوا56منفيتكونأضشريعياالمجلحر

92مجموعهايبلغمناطقإلىبدورهامقس!ةأقسامتسعة

حكومة.ماليزيا،انظر:منطقة

فىسريعاقتصاديلنموسرواكتعرضتالاقتصاد.

العشرينالقرنمنوالثمانينياتواسمبعينياتالستينيات

.الميلادي

الاقتصاد.قطاعاتأهممنوالزراعةالأحراجوتعد

منأكثرالغاباتومنتجاتالخامالصناعةخشبويمثل

يقربماالولايةوفي.سرواكصادرات!جموعخمس

موجزةحقائق

سمة1..217648:السكانعدد

.2كمأ05442:المساحة

كوشيحح.:صمةلعاا

بفتولو.سيمو،كوشيمح،الأكبرةاللدن

الأرز،،الفلفل،النحيلريتالكاكاو،-الزراعية:الريسيةالمنتجات

الغار!هيالتعدينيةالمنتجاتأما.الخامالصاعةوحت!،المطاط

العاز،الأسمدة،الإسمنتالصناعيةوالملنتجات.والسفط،الطميعي

.احسيما!الطيعي

:يزتاء--"كلتنحر!كسالصينبحر!رلعلبلن

!ءلا"ء،!ائحلوبم!خا!-

!؟،ءء/ماليزيا

!!4!!5لاىءحمس

!ءكأءع57

،ا؟!سص.بن؟بر!ص8لإبرسرواك.

كاءكا!ءنركاوشلم.سنغافور-ص!!.

تر3يز!333لم!،0دلحرلصحطالا.اء

وبركا"تر!-د-----------"*-

-3عءبرء-كا!ك!ء-إندونيسدا6!ء3ممم
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فيالطويلالبيت

عشيرةيؤويسرواك

،كبيرةعائلةأوكاملة

سسعالحالاتبعضوفي

بأكملها.قريةلإيواء

البيوتتقامصماوكثيرا

محاذيةلمنازلالطويلة

واسعةترفاتلهاللنهر

.كبيرة

فيتنتجأنيمكنها،الغاباتمنهكتارملايينعشرةمن

.الأخشابمنمكعبمترملايينعشرةالواحدةالسنة

لإنتاجماليزيافيالرئيسيةالولايةسرواكفإنكذلك

منكثيرويوجدالزراعيةبالأراضيغنيةفهي،الفلفل

مايزرعونأوللبيعمحاصيلينتجونالصغارالمزارعين

صالحةهكتارملايين3حواليهناك.لمعيشتهميكفي

وتشجع.الخمسسوىمنهايفلحلاولكنللفلاحة

كبير.حدإلىالنخيلوزيتالكاكاوإنتاجالحكومة

المدنفيصناعيةومؤسساتمراكزسبعةسرواكفي

بنتودوومديخة.وميريوبنتولووسيبوكوشينجهيالرئيسية

النفظتصديرصناعةوخاصةالثقيلةالصناعاتمركز

علىتعي!صغيرةقريةالأصلفيبنتولوكانت.ومشتقاته

عدديقدرحديثةمدينةإلىتحولتلكنهاالأسماكصيد

لتسييلمصنغافيهاالصناعاتوتشملألفا.بستينسكانها

ومصنعا،النفطوتخزينلتجميعومحطة،الطبيعيالغاز

.الأسمدةينتج

والغازوالنفطالغاباتعلىكثيراالاقتصاديعتمد

إجمالينصفمنيقربماالمنتجاتهذهتمثلإذ،الطبيعي

يوجدالذيالطيعيبالغازغنيةوسرواك.المحليالإنتاج

اكتشفبنتولو.منمسافةبعدعلىلاكونياحقلفيمعظمه

الإنتاجويبلغ،ام019عامفيالولايةفىالأمرأولالنفط

لتسييلالماليزيالمشروعيعدماليزيا.تنتجهماثلثحوالي

.البلادفيوالوحيدالكبيرالصناعيالمشروعالطيعىالغاز

منأوالخارجمنللقادمينالسياحىالنشاطيسهم

بتعددالسياحويهتم.سرواكاقتصادفيماليزياداخل

والأساليباللغاتوتعدد،الولايةفيوتنوعهاالشعوب

توجدالتيالعامةالمتنزهاتمنالعديدالولايةوفى.المعيشية

وطيورلحيواناتوخلابةمثيرةومشاهدبكرغاباتفيها

بعضفيوتوجد.مألوفةأو،معروفةغيروحشراتوأزهار

توجد،كماعديدةأشكالذأتكثيرةكهوفالمتنزهات

قديمة.بشريةمستوطناتمواقع

جزيرةشبهحجمتقريباسرواكحجميساويالسطح

علىكم007تتجاوزلمسافةالولايةتمتدإذماليزيا،

معحدودهاوتمتدبورنيو.لجزيرةالشمالىالساحل

---------الزيارةتستحقمناطق

الكهوفمنكبيرةشبكةعلىيحتويمولو.غوننغفيالقومياللتنزه

ووتركليركهفطول.الانحتىتكتشفلمالتيوالممرات

كهف)أيديروكهف!.كم51يبلغالصافى(الماء)كهف

قاعةأكبرمصرواكقاعة.العالمفيالمعروفةالكهوفأكبرالعزلان(

النباتاتبأنواعأيضاغنيمولومتنزه.العالمفيالطهبيعةصنعمن

،المزهرةالنباتاتمنجنس005.1علىويحتوي،والحيوانات

والضفادعوالأسماكوالطورالثدصاتمنعديدةأجناسوعلى

.والحشراتوالفراشات

غولنغصخورفيوتقعبورنسو،فىالأثريةالمواقعأهممننياهكهوف

لحرمناكم5بعدعلىالداحلتمميجيريةتلةوهيسوبيس،

الأمين،هاريسونتوماكتشفأم589عامفي.الجنوبيالصين

هذهفيالحجريالعصرسكانمنآثارا،سرواكلمتحفالسابق

الادواتمنكثيراالآثارعلماءاكتشفالحيندلكومند.الكهوف

،الخزفمىوقطعا،الزينةأدواتومن،والعظامالحجارةمنالمصنوعة

كانأنهعلىتدلعلاماتالكبيرالكهفيدعى،الكهوفأحدفي

.عامألفأربعينمنأكثرمنذبشريسكنه
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راجانغونهريسرواكلنهرالمياهمساقطبمحاذاةكاليمنتان

.مراباو

السهل:الأراضيمنأنواعثلاثةمنالولايةتتكون

علىبينهماالواقعةوالتلالالداخليةوالجبالالساحلي

منالمتكونالساحلىالسهلويحتوي،الجبالسفوح

غاباتتغطهاالتيالمستنقعاتمنكبيرقدرعلىالطمي

إلىعرضهايص!!قدالتى،الخثوأشجارالمانجروف

وأكثرم003بينالداخليةالجبالارتفاعيتراوح.كمأ05

مورودجبلفىذروتهالارتفاعويبلغ،أم،002من

يمكنلاالتيالمناطقهذهالغاباتتغطيم()2425

المنطقةهذهداخلوتوجد.نهريةبطرقإلاإليهاالوصول

أكبروتوجد.مذهلةوكهوفأشكالذاتجيريةبروزات

منالوسطىالمنطقةتتكونمولو.جبلفيالكهوفهذه

وهىالولايةطولعلىوتمتد،جبالوسفوحمتموجةأراض

.الكبيرةالسكانيةالكثافةذاتالمنطقة

ماليزيافىالأطولالنهرهوكم(065!راجائنهر

عنفتبعدح!ابيتمدينةأما،الموانئأكبر!ميبوومدينة

ساحليةبقواربإليهاالوصولويمكنكم061الساحل

بوساطتهويمكنطولأ،الأنهارثانيكم(004)بارامونهر

مولوفيالوطنيالمتنزهوإلىكيلابتمرتفعاتإلىالوصول

شرفا.

يعكسوهو،سرواككيكوشيعلمىعمودشكدع!طوطميقبر

.الأحدادأرواححولقدبمةدييةمعتقدات

فيالحرارةدرجةوتتراوح.ورطبحاراستوائيالمناخ

معدليتراوحكمام،43وأ25بينالمنخفضةالأراضي

عاليةوالرطوبة،سم64.و033بينسنوياالأمطارسقوط

الشماليةالموسميةالرياعوتجلب.%68تتجاوزماوكثيرا

موسمفيغزيرةأمطارافبرايرإلىنوفمبرمنالشرقية

فيتبدأالتي،الغربيةالجنوبيةالموسميةالرياحأما.لانداس

.أمطاراأقلفهىوسبتمبر،مارسمابينالفترة

حكمتحتسرواكمنالأكبرالجزءكان.تاريجةنبذة

راجاأولبروكجيمسأصبح.أم841عامحتىبروناي

علىالسيوةومنح،أم841عامفيسرواكعلى)أمير(

قامتثورةتهدئةفيلنجاحهلهمكافأةسرواكنهرحوض

نطاق-إنجليزيوهو-بروكوسعوقد.برونايضد

تشارلزحكم،تحت.أم861عامفيبنتولوإلىسيطرته

حتىشرقاالولايةمساحةاتسعتراجا،ثانىوهو،بروك

.ام885عامفيتروسانواديإلىحدودهاوصلت

وفىأم888عامفيالبريطانيةالحمايةسرواكنالت

عاموفى.الولايةمنجزءال!بانغواديأصبحأم098

البريطانيةبورنيوشسمالشركةمنبروكاشترىام509

.لواسمنطقة

حينام179عامحتىالحكمفيبروكتشارلزا!شمر

مأ419عامفي.بروكفاينرتشارلزابنهالحكمفيخلفه

نحوالتقدمملامحفيهوضحتجديددممتورهناككان

حتىأم429مناليابافيالاحتلاللكن.الذاتىالحكم

ما469عاموفيالتطور.منمزيدحدوثمنعأم459

البريطاني،التاجمستعمراتإحدىسرواكأصبحت

وفي.للجدلالمثيرالمستعمراتعنالتنازلمرسومحعسب

.الجديدةالماليزيةالأمةإلىالمنطقةبذلكانضمتأم639

ماليزيا.أيضئا:أنظر

اقيهفيتهبدافئةلرياح،إيطالياسمالسروكو

الصحراءمنأوالحارة،الجافةالصحاريمن،الشمال

فيالربيعفصلخلالمتواترةبصورةوتحدث.الغربية

الابيضللبحرالش!الىالجزءعلىالأوروبيةالدول

عندمعهاوالنداوة،الرطوبةالسروكو،تأخذربما.المتوسط

الشواطىءإلىوتصل.المتوسطالأبيضالبحرعبورها

الرياحهذهتتحركوعندما.رطبة،دافئةرياحاالأوروبية

السروكوبعفرياحوتحملوموا.ضباباتحدثشمالأ،

فإنالجافةالعسروكورياحتهبوعندماالصحراء.غبار

الجلدتحرقالرياعوهذهالسماء.تعتمالدقيقةالرمال

علىللدلالةأحياناسروكوعبارةوتستخدم.الحلقوتحفف

الأبيضالبحرمنطقةفيموسميةغيردافئةجنوبيةرياحأية

المتوسط.
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معالمهااوم!الانحدار،شديدةوشوارعها،سريفيتقعجلدفورد.مدينة

قديمةبناياتبه،لندنجنوبىيقعإنجليزيإقليمسري

المصلحمثلالمشاهيربعصإليهوينسب،جميلةومناظر

،مالتوستوماسوالاقتصادي،كوبيتوليمالنصراني

الوطنية.الهيئاتانظر:.سريمنطقةفيولدااللذين

الحكمونظامالسكان

تعدادحعسبلمسريسكانبلكدد.السكانعدد

نسمة.799و...،ام199

فيبيترسانتكنيسةجرسيدقوالأساطير.التقاليد

وعيد(مارس2)5البشارةعيدبينمساءكلتشيرتسى

اشستهرتذلكومنسبتمبر()92ميكائيلالقديس

يقتلأنالمقررمنكانحيث،هيريوتبلانشأسطورة

منلمنعهبالجرسفتعلقت،الجرسيدقعندماحبيبها

القتل،إلغاءأمرجاءالجرسدقتأخيروقتوأثناء،الرنين

حبيبها.أنقذتوبذلك

فيشعبيةالأكثراللعبةالكريكيتلعبةتعد.الترويح

وتقام.لندنفيالأوفالإستادفىفريقهاويلعب،سري

داونز.وأبسوموأوكسديربيفيللخيولسباقات

حكوميةمنطقة11إلىسريقسمت.المحليةالحكومة

فالىومولجلدفوردوإيولوإبسومإلمبردج:وهي

حلد.قاعةحارجفيالساعةلشهيرة

وهيثوسريوسبيلثورنورنيميدوبانستيدورايجيت

فيالمركزيةالإدارةاستقرتووكئ.ويفرليوتاندرج

،ام659عامحتىسريمنجزءأكانتالتيكنجستون

جزءاأصبحتأنهارغمالمدينةفيالمنطقةمكاتبوبقيت

أيضاوفيهاجلدفورد،فيالملكيةوتجتفالمحكمة.لندنمن

لسيطرةالشماليةسريمناطقبعضتخضع.الشرطةمركز

.لندنشمرطة

قتصادلاا

فيالعاملةالقوىمن75%يعمل.الخدميةالصناعة

الماليةوالشؤونالصيرفةمثلالخدميةالصناعاتفيمري

فيللعملبسريالمقيمينمنكثيروينتقلوغيرها.والتأمين

.لندنمدينة

سري،فيالخفيفةالصناعاتمنعدديوجد.الصناعة

ومعداتالتايمزنهرعلىووالقمولزيفيالقواربفتصنع

مقاعدوأحزمةبموالتنفيوالإلكترونياتالاسنانطب

الهبوطومظلاتالطميرانومعدات؟بيلفيتفيالسيارات

وتقومألمنج،غودفيالصيدلةومواد،النجاةوقوارب

،مولنهرطولعلىالحديدوصفائح،الورقصناعة

الخياطةوالات،الكهربائيةوالبطانيات،الطائراتومعدات

!لأيميرأ!كي

أةأ!

ا*61/"ا/
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وتساعسري،!ىالسوقحديقة!يالحضراواتتزرعالسوقحديقة

بريطانيا.شرلىجو!المدنمنوغيرهالندنفىالمنتحات

جلدفيوالسيارات،الهندسيةوالصناعاتليذرهيدبمفي

.فورد

والفواكه،الأزهار،سريفيتزرع.الزراعة

لإنتاجمزارعالمنطقةشمالىفيوتنتشر،والخضراوأت

تربىكما،الشماليةداونزمنطقةفيالماعزويربى،الحليب

للإقليمالزراعيةالمنتجاتأهمومن.والدواجنالخنازير

والبطاطعه!،،لأعلافوا،والكرنب،والقمح،الشوفان

.توالخضراوا

الذيالقصارترابإرساباتسريفيوتتوفر.المناجم

مصافيوفييوركشايرفيالصوفصناعةفييستعمل

النفط.

فيمكن،كثيرةسياحيةمناطقسريفى.السياحة

.ثوربحديقةفيالخيلوركوبالمائيةبالرياضةالاستمتاع

رئيسيةطرقعدةتقطإلإقليم.والاتصالاتالنقل

مدنعبريمران3،وأبورتسماوثلندنفطريقا،لندنمن

المنطقةمنيعبران03وأ3موطريقاوهندهيد.جلدفورد

المنطقةفييمران23مو23أوطريقا،الغربيةالشمالية

السككوتمر.الجنوبيوالساحلبرايتونباتجاهالجنوبية

الإقليم.عبر-كذلك-الحديدية

لمعظمولكنبه،خاصةيوميةصحفللإقليموليس

فىللإذاعةمحطانأيضاوهناك،أسبوعيةصحفاالمدن

سسكس.جلدفورد

السطح

،لندنالشمالمنسريمنطقةيحد.وا!لساحةالموقع

الغربومن،سسكسالجنوبومن،كنتالضرقومن

منسريفيمسافةأقصىوتبلغوهامبشاير.باركشاير

الجنوبإلىالشمالومن،كم06نحوالغربإلىالشرق

كم.04نحو

تلالمنطقة،الشماليةدوانزمنطقةتعتبر.التضاريس

أكثروهي،شرقيهإلىالإقليمغربيمنوتمتد،طباشيرية

سطحفوقم027نحوإلىوترتفع،الشرقفياتساعا

حادةهضبةالغربفيالطاشيريةالصخوروتشكلالبحر.

وشراوحالخنزير،ظهرتدعىالجوانبمنحدرةالقمة

.ام05-135بينارتفاعها

داونزجنوبيفىوطينيةرمليةترسباتتتواجد

وتقع.سريجنوبيفىالرمليةالتلالوتكثر،الشمالية

الإقليممنالجنوبيةالمنطقةفيويلدفيالطينيةالترسبات

ويلد.:انظر

لتصبالشمالإلىسريأنهارمعظمتجريالأنهار.

صالحوهووي،نهرالإقليمأنهاروأهمالتايمز.نهرفي

منطقةفىمولنهرويمرالتايمز.إلىغووالمنغمنللملاحة

فيليصبوليذرهيددوركنجبين،الشماليةداونز

مولزي.عندالتايمز

التلالعلىملم076بمعدلالأمطارتهطل.المناخ

معدلويبلغ.المنخفضةالشماليةالمناطقعلىملم63وه

يوليو.فىم751ويناير،فيم4وزليفيالحرارةدرجة

تاريخيةنبذة

المقدسةالأماكنيقصدون)الذينالحجاجطريقيعود

التاريخ.ماقبلإلىورايجيتدوركنجمنيمرالذي(عندهم

وفي.كانتربرييقصدونالذينالحجاجمؤخراواستخدمه

سيطرةتحتسريوقعت،الميلاديينوالثامنالسابعالقرنين

الدنماركيونوهاجم.وسكسوأفيراوميرسيا،،كنتمملكة

حتىتخريبهفيواستمروا،الميلاديالتاسعالقرنفيالإقليم

.الميلاديعشرالحاديالقرنأوائل

شديدا،تدميراسريإقليمأيضاالنورمنديوندمر

فيويوجد.والكنائسالقلاعببناءاهتمواولكنهم

فىالنورمنديةالكنائسأجملجلدفورد،فيكومبتون

بريطانيا.

نمواالمنطقةنمت،الميلاديعشرالسادسالقرنوفي

دمارمنسريوعانت.الكثيرةالقصوربنيتحيثكبيرا،

-1)939الثانيةالعالميةالحربفيوالصواريخالقنابل

سليمة.بقيتالتاريخيةالبناياتمعظمولكنأم(،459

مدينهة!رفيهابإنجلترا،سريفيمنطقةهيتسري

فىوتقع.نسمة78ر003سكانهاعدديبلغ،كمبرلي

اليوميلندنقطارحزامنطاقفيسريغربيشمالمروج

وصناعة،الزراعيةالمشاتلفىالمنطقةسكانمعظمويعمل
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الصيدلية.الأبحاثأوالفضائيةوالصناعاتالإلكترونيات

وفي.العسكريةللتجاربمنطقةوهيشوبهاميقعوفيها

مبارياتهاتجريحيثالقوميةالبندقيةجمعيةتوجدبيسلي

ثلاثةأشهرفتوجدسننغديلفيأماالرمايةفىالسنوية

للجولف.ملاعب

سريأيضا:انظر

باريسفيأسسه،والأدبالفنفيمذهبالسريالية

وكالمذهب.بريتونأندريهالفرنسىالشاعر،أم429عام

الفنيستخدمفإنهالسرياليةمنهانبثقتالذيالدادي

المجتمع.فيالسرياليونيراهاالتيوالقيودالشرضدسلاحا

عنتكشفأنتحاولالسرياليةفإنالدأديةعكسوعلى

جديدةكلمةوالسريالية.الفعليالواقعيتجاوزجديدواقع

الواقعية.مافوقتعني

بدونوصوراأشكالايصنعونأنهمالسرياليونيدعي

وعن،خالصفطريبإحساسلكنتفكيروبدون،وعي

نأأسسرياليونايدعيالمنهجهذاوباستخدام.المصادفةطريق

جمالأأكثروالأدبالفنمجالفىصئكلالمبإمكانهم

السرياليونيحاولالطريقةوبهذه.الحقيقىالعالممن

العالميعتقدونهماوعرض،القارئأوالمشاهدمفاجأة

العسرياليةوالحركة.البشريةالطبيعةمنوالحقيقيالعميق

تزاللاأنهاإلا،السابقفيكانتكما،الانقويةليست

العالم.فيوالكتابالفنانينعلىتؤثر

أندريه:الرساميناسحرياليةالحركةقياداتومن

وماكس،داليوسلفادور،ماغريتورينيه،ماسون

بضرباتالعابثرسمماسونأعمالوتمثل.أرنعست

أشكالآباهتماميرسمانفإنهماوداليماغريتأما.الفرشاة

يجمعفكانأرنستأما،الحلمتشبهصورلصنعحقيقية

غريبة،مخلوقاترسوماتهفيتبدوحيثالأسلوبن،بين

اللوحة.علىعشوائيامتناثرةملونةأشكالبينتظهر

أرنست،،الأدب،الفرنسى،الدادية:أيضاان!

ميرو،سلفادور،،ليدا،التشكيلىالتصوير؟ماكس

.نجوا

863هـ،603-)924العباسأبو،سريجابن

إمام،سريجبنعمربنأحمدالعباسابوم(.189

الكتابةكثيرببغداد،وماتوعاشولد.عصرهفيالشافعية

م!ؤلف.004منأكثرلهأحصيحتى،والتأليف

الثالثللقرنالمجدداعتبروا!شقامتهولصلاحه

وحين،عنهتخلىثمشيرازقضاءأولأتولى.الهجري

بمناصرةواشتغل،رفضهالقضاةقاضيمنصبعليهعرض

أصحابمنالكثيرعلىفضلحتى،الشافعيالمذهب

المزفع.فيهمبمنالشافعي

وجوهمنوغيرهالأنماطيقاسمابيعنالمذهبأخذ

المذهب.

خدموقد.لهومناظرتهالظاهريعليعلىبردهعرف

الانتصاربم:كتبهأهممن.خدمةأكبرالشافعيالمذهب

اكعصرائع.لنصوصالودائعبموالخصالالأقسام

دلراحة.أودلنومتستخدمالأثاثقطعمنقطعةالسرر

.الملوكعليهيجلصرماهوالعربعندالملكوسرير

محشوةبسيطةمراتبمنالتاريخعبرالسرروتراوحت

ومزينةفاخرةباطاراتالثمينالأثاثمنقطعإلىبالق!

كافةقماإلأثاثمثلالسرراستخدمت.الثمينةبالأقمشة

الثراء.ومدىالاجتماعىللوضعكرمز

إطارمنالحديثةالسررمعظمتتكونالسرر.أنواع

بعضعادةوتضافالسرير.قماعدةأحياناعليهيطلق

طبيعيةمناظرتمثلأخرىومنافىالمنوهذاأرنمستماكسرسم.بالغموضشعوراتثير،عاديةغيرلطريقةمألوفةأشكالبينيجمعسرياليرسم

للصحور.رائعة
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ش!ط!علىمنحوتالحتصسإطارسمصحوعقديممصريسرير

.بقرةورأسأرجل

وقد.والخداتوالبطانياتوالملاءاتحطلمراتبالمفروشات

قطني)كيسلحمافعلىأيضاالسريرمفروشاتتشتمل

إطارمنالملائىالسريريتحون(.الأليافأوبالرلشمحشو

ي!لأالفيني!!منمصنوعكيسمنمكونةمرتبةمعمرير

الاستخدامالمزدوجةالسررا!تخداموي!شبالماء.

مفصلاتباستخدامميرفىسريرطيويم!س.كأرائك

أجابانافيالناسمنكثيرويسام.خشبيةخزانةداخل

وموضوعةبالقشمحشوةمراتبعلىاللاتينجةوأمريكا

.ال!رضعلى

مرتبةفهوفوتونباصعمالمعروفاليابانيالسريرأما

وفي.مطويةقاعدةعلىتوضعقطيةطبقاتمنمصنوعة

سرروهيالهاموكسررعلىالناسينام،الحارةالبلادبعض

عندبالحبالوتربطالشبكأوالقماشمنمصنوعةمعلقة

وأبالأعمدةتربطأوبالحوائطخطافينعلىوتعلقالطرفين

بالأشعجار.

الجميلةالسررالقديمةالحضاراتعرشت.تاريخيةنبذة

الأثاثاخترعمنأولوهم-المصرلينفقدماء،الشكل

بأرجلمنخفضةخشبيةأرائكعلىينامونكانوا-الجيد

الأرائكبعضوكانت.الحيواناتبعضشكلعلىمنحوتة

الوسائد،منوبدلآ.بالبويةأوبالعاجأوبالذهبمغطاة

وقد.للرأسخشبية!شاداتالقدامىالمصريونا!شخدم

الأرائكبمالقدامىوالرومانيينالإغريقسعررتشالهت

تناولاثناح!يتكئونكانواالإغرية!لأنونظرا.المصرية

الطعاملتناولالأرائكتلكاستخدمتفقد،الطعام

!ررالصينيوناستخدم.للخوماسعتخدامهاإلىبالإضافة

السررأنواعأكثرأنإلا.مزينةقماشبمظلاتمزودة

توضعمرتبةوهيالحشياتكانتالسنينلالافشيوعا

وأالصوفأوالنباتاتسيقانأوبالقشوتملأالأرضعلى

المالك.ثراءمدىعلىالحشونوعيةوتتوقف.الريش

هناكتكنل!اأوروبافي،الوسطىالعصعوروخلال

عنوعوضا،البيوتمنالقليلفيإلاللخوممنفصلةغرف

توضعحشياتعلىينامونكلهمالبيتأهلكانذلك

ولم.العامةالغرفإحدىفىالرئيسيةالمدفأةحولبترتيب

الملكيةالعائلاتلدىإلاموجودةالسررقواعدت!ش

عوارضمنعادةالقواعدتلكوتت!صن.فقطالأثرياءوا

معظموكانت.ثقيلةمربعةبقوائممدعمة!جيرةحشسية

وتحاط،الأركانأحدفيأوالحائطلجوارتوضعالسترر

الدفءلتوفيرالمنزلقةالخشبيةبالألواحأوبالستائر

والخصوصية.

القواعدأصبحتعشر،الخامسأغرناأواخروفي

النحتمعقدةخشبيةبأعمدةأحياناتزودللسررالمستطيلة

الفخامةالسردهـالبالغةوكانتوالستائر.المظلةلتدعيم

تفرلقالدولةسررتسمىالتيوالأثرياءبالنبلاءالخاصة

ماوغالبا.الأخرىالفاخرةالأقمشةأوالحريرأولالخمل

السالغالقرنفي.الأثاثقطعأغلىالسررتلككانت

الوسطى.الطبقاتبيوتفيشائعةالسررأصبحتعشر

خفيفةخشبيةبأعمدةومزودةخفيفةالإطاراتوكانت

منحفضةمنصةعلىيرتكرعمترالحامممرالقردمنصيني!رير

ممحوتة.ححشيةوقضمالاوالمظلةاحشائراويشمل
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عشرالتاسعالقردأوائلمنالإمبراطوريالطرازمنفرنسيسرير

لالدهب.معطاةمعدليةبتصميماتومزينالماهوجنيحشبمنمصنوع

أسفلتحزينهويمكنعجلاتعلىيتحركممخفضسريرالنقالالسرير

التامئكشر،التردفىشائعةالسررتلك.كانتأكبرسرير

الحديث.للأثاثالتصميمبساطةيمثلرفيعلإطارالألومنيومسرير

سررالوقتذلكفيالكبيرةالسررلبعضوكانت.منحوتة

منخفضسريروهوالنقالالسريرباسمتعرفصغيرة

السريرأسفلتخزينهويمكنعجلاتعلىيتحرك

الرئيسي.

فقد،الميلاديينعشروالتاسيععشرالثامنالقرنينفيأما

بينما،الشكلفىوجمالأبعساطةأكثرالسررأصبحت

تعقيدا.أكثروالمعلقاتالمظلاتأصبحت

هىسريرأنجبتناماقتحام.اقتحامسريرائجبتئام،

شنتهاالتيوالنهائيةالرابعةالحربفىالأخيرةالمرحلة

وكانتيبوسلطانعلىالبريطانيةالشرقيةالهندشركة

جنوبيفيتقعمستقلةمملكةوهيلميسور،مثالياحاكما

الهند.

الإحساسبعدالأجنبيةالقوىبمختلفتيبواستنجد

منيالتيالهزيمةمعاناتهعقببهشعرالذيبالذلالقاسي

حاكمأرسلأم297عامفي.الثالثةالحربنهايةفيبها

مماميسورإلىتعزيزات)موريشيوس(الفرنسيةالمستعمرة

رابعة.حربلقيامكافيامبرراشكل

فيتيبووحوصربسرعةالهنديةالقواتالإنجليزهزم

إبريل71فيالحصاروبدأسريرانجبنتامفيقلعتهعاصمة

السيربقيادةمايو4فىالنهائيالهجوموقعثمأم997

تيبو-رفضبعد(.فيماولنجتون)دوقويلزليآرثر

،القتالأثناءبشجاعةوماتبالاستسلامالإنجليزيةالنداءات

الفرنسىالتهديدعلىنهائيا-سريرانجبنتامهزيمةقضتوقد

الإنجليزية.للهند

.سلطانتيبو:أيضاانو

فيمكانهاأخذتماليزيةإمبراطوريةسرلفيجاب

فيالإمبراطوريةهذهقامتإندونيسيا.فيالجنوبيةسومطرة

القرنأواخرحتىواستمرتالميلاديالسابعالقرنأواخر

.الميلاديعشرالرالغ

الموقععلىأقيمتسريفيجاياأنالمؤرخينبعضيعتقد

ثم،موسىنهرعلىالجديدةبالميبانجمدينةالانتحتلهالذي

تزايدمنمستفيدةكبيرةبحريةقوةسريفيجاياأصبحت

السابعالقرنينخلالوالصينالعربيةالبلادبينالتجارة

مملكةسيوتم775عاموفي.الميلاديينوالثامن

أكثروسيطرتصنداومضيقملقامضيقعلىسريفيجايا

ذلك،فيبماالملايوجزيرةشبهمنالرئيسىالجزءعلى

وترنغانو.وكلنتانوباهاجكايدا

لدراسةمركزاالأولىأيامهافيسريفيجاياوكانت

فيالحكمتولىالميلاديالثامنالقرنأواسطوفي.البوذية

سايلندراباسمعرفواالبوذيينالحكاممنسلسلة،جاوه
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ملكسيطرالميلاديالتاسيعالقرنأواسطفي(الجبل)ملوك

الإمبراطوريةفيكاملةسيطرةالحكمعلىالسايلندرامن

الهندجنوبمنمغامرونهاجمام250وفي

سريفيجايا.قوةمنالغزوةهذهأضعفتوقد،الإمبراطورية

خلالانحدارهاواستمر،الاضمحلالفيبدأتثمومن

الميلاديعشرالثالثالقرنأواسطوفيعشر.الثانيالقرن

وفياستقلالها.استردادفيالمتعددةالماليزيةالممالكبدأت

تقريبا.سريفيجايااختفتعشرالثالثالقرنأواخر

.سومطرة،ماليزيا،إندونيسيا:أيضانظرا

تمكللى،الهنديالمحيطفىجميلةجزيرةسريئفكا

واسمهاللهند،الشرقيالجنوبيالساحلمنك!ا32لعد

الاشتراكيةالديمقراطيةسريلانكاجمهوريةالرسمي

.بسيلانتعرفسابقاوكانت

يقومحيثالسريلان!يالاقتصادعصبالزراعةوتمثل

وقدهذاالمشهور.السريلانكيالشايبزراعةالمزارعون

عامأء4.بعدأم،489عاماستقلالهاسريلانكانالت

ميناءهيسريلانكاوعاصمة.الأوروبيالاستعمارمن

.بالسكانالمزدحمكولومبو

جمهوريسريلانكافيالحكمنظام.الحكمنظام

عضوا،522منمكونوبرلمان،للدولةرئيحه!منمكون

الرئيص!الناخبونويختارالبلاد.فىالقوانينإصدارمهمته

الجمهوريةرئيسويعين.لمشواتستلفترةالبرلمانوأعضاء

فىالح!-ادفةتسييرومهمتهم،ومجلسهالوزراءرئيس

البلاد.

فىسياسىحزبأكبرالمتحدالوطنيالحزبيعد

حزب:مثلمهمةأخرىأحزابإلىبالإضافةالبلاد،

المتحد.الليبرالىالتاميلوحزبالحرية

بدورهاتنقسم،محافظاتتسعإلىلعمريلانكاتنقسم

للحكمالأساسيةالوحداتالمراكزوتعدمركزا،25إلى

بوساطةتعيينهيتموزير،مركزكليرأسالبلاد.فيالمحلي

.البرلمانأعضاءمنالجمهوريةرئيس

ونوعالبلاد.فيمحكمةأعلىالعلياالمحكمةتعد

الطلاقمثلالضخصية،القضايافييطبقالذيالقانون

كانوافإذا،أنفسهمالمعنيينالأشخاصديانةعلىيعتمد

وهكذا.الإسلاميةالشريعةعليهمتطبقمسلمين

نسمة،18و.000955السكانعدديبلغ.السكان

السلالاتوأكبر،متباينةعرقيةسلالاتإلىينتمون

من74%السنهالييننسبةوتبلغ.واقطميللالسنهط

الهند،شمالىشعوبمنوينحدرونالسكانمجموع

أماالبوذيةيعتنقونومعظمهمبالسنهالا،لغتهموتعرف

منوينحدروناسمكانمجموعمن%أ8فيمثلونالتاميل

والشرقيةالشماليةالمناطقفيأغلبهمويعيمشالهند،جنوب

الرسميتيناللغتينوالتاميليةالسنهاليةاللغتانوتعدللبلاد.

البلاد.في

ثالثفيشكلون(العرب)أحفادالمغاربةالمورأما

يتحدث7%،ونسبتهمسريلانكافيعرقيةمجموعة

وهناك.بالإسلامويدينون،التاميللغةمع!مهم

الملايوتشملسريلانكافىصغيرةعرقيةمجموعات

معتصاهرواالذينالأوروبيينأحفادوهموالبرغر،والفيدا

مماالقادمينالسكانأحفادفهمالملايوأما.السريلانكيين

الأوائل.سريلانكاسكانهموالفيدابماليزيا.حاليايعرف

الريفيةالمناطقفيالسكانمن78%نحويعيش

الزراعةيمارلممونالمواطنينومعظم،المدنفى%22و

نكاسريلا

دوليةحدود-

طرلق-

حديديةلسك

وطلبةعاصمهأ؟

اللحرسطعمستوىلمحوقارتالاع"

الدولدةالحدودلمحيمرجغاليستالخريطةهذه

فى"!نر!/\0كاعفوحض

حم!---5!لد/لط!

ثبصحيسبهؤ

نجاللرو

كالمويا؟

!ونو

إلهند

كود

آدمجسو،

!ار

حلبج

لوفاد!

مبو

*؟!اسيابورما-؟!-ع

الهند+ص-سحل!حتايل!هر؟!

-ا؟!الح!/قكاأع؟؟

كلانثاهـ7!ضغ.*!ع

سرخلأ!لآفمس!!

حطالا!عقكاإء-ءى

كأألكلثالمحي!أ



عشرالتاسعالقرنإلىمبانيهاتاريخيعودسريلانكاعاصمةكولومبو

يطهانية.لممستعمرةالبلادكاتعندما،الميلادي

أكبرالعاصمةكولومبووتعدالأجداد.عنالموروثةالتقليدية

الأحياءفىاسمكنيةالمبانيوتمتازسريلانكا،فىمدينة

أما.القشمنالمصنوعةوالأسقفالطنيةبالجدرانالفقيرة

بيوتمعظموتمتازوجمالا.فخامةأكثرف!الأغنياءبيوت

والحضريةالريفيةالمناطقفيوالعليا،الوسطىالطبقتين

السريلانكيين،معظمويعيح!.المسكنحولأسواربوجود

جيلينتضم،كبيرةعائلاتفيمنهمالقرويينوخصوصا

الناستقسيمنظامبسريلانكاوينتشر.العائلةمنأكثرأو

علىوالظميلىالسنهالىيبنمنتشروهو،مغلقةطبقاتإلى

الرجالمعظمويرتديالمنغلقؤالطبقةانظر:السواء.

تنورةمنمكوناالخصرحولثوباسريلانكافيالقرويين

الملابسفيرتدونالمدنسكانأما.القميصمعطويلة

الغربية.

معويقدمسريلانكا،فيالرئيسىالغذاءالأرزيعد

وأوالسمكواللحمالخضراواتأطباقأو،الكري

.الشايفهومشروبأفضلأما.التوابلمعالبيض

تكثرحيث،بطيعتهممتدينونسريلانكافيوالسكان

%96البوذييننسبةوتبلغ،الريففيوالمعابدالمساجد

من8%نسبتهمفتبلغالمسلمونأما%،ا5والهندوس

.السكان

مرحلةمنابتداءمجانيسريلانكافيالتعليمالتعيم.

سنمنللأطفالبالنسبةإلزاميوهو،الجامعةإلىالروضة

البلاد.فيجامعاتثمانيوتوجد،سنة41إلى5

924سريلانكا

موجزةحقائق

كولومبو.:صمةلعاا

والتاميلية.السنهالية:الرسميةاللغة

ء43وجنوبهاالبلادشمالبينمسافةأبعد2،كم061.65:ا!لساحة

كم.أ،402الساحلوطولكم،225الغربإلىالشرقوم!كم

يصلمستوىوأدنىم،452.2سدوروتالاحالاارتفاعأعلى:الارتفاع

س!إلمحر.مستوىإلى

نسمة.000955.8.1هو6991سنةالمقدرعدده!ا:السكان

78%بنسبةموزعينالمربعللكيلومترشحصا283:السكانكتافة

إحصاءفيالسكانعددقدروقد،المدنفي%22والأرياففي

السكادعدديصلأنوشرقع،نسمة846/41لم075ب8191

م.1،02سنةفىنسمة000.064.91إلى

الهند.جوز،الشايالأرز،،المطاط:الزراعة:الرئيسيالإنتطج

والنسيج.المطاطومنتجاتالغذائيةالمنتجات:الصناعة

(.الأمالوطن)سريلانكا،ماثاسريلانكا:الوطنيالنشيد

الاستعمارقسلماعهدإلىيرمزقرمزيةمساحةعلىأصفرخط:العلم

العموديالأخضرالشريطويشير،بوذيةرموزالزوايافيوالنقوش!

التامي!ى.إلىيرمزبرتقاليوشريطالمورإلىاليسارفي

،الصغرىالوحدةلمعرفة.الروليةهيالأساصيةالعملةوحدة:العملة

لنقود.ا:نظرا

سنة،51أعمارهمتبلغالذينالسكانمن87%ويستطيع

التعليمنسبأعلىمنالنسبةهذهوتعد،القراءة،فوقفما

الاسيوية.الشعوببين

والموسيقىوالآدابوالنحتالعمارةفنوناشتهرت

الاستعمارمجيءقبلسريلانكافىوالرقصوالمسرح

علىالجزيرةفيالقديمالفنمعظمويرتكز.الأوروبي

الكثيرمشاهدةويمكنبوذا.صور:مثلالدينيةالموضوعات

مدنفيالموجودةالمتاحففياليومالفنونهذهمن

لدىالمهمةالفنونمنالرقصويعد.وكانديكولومبو

الكثيراليدويةالحرفأصحابويصنع.والتاميلالسنهاليين

وأعمالوالسجادوالسلالاشزفوأعمال،المجوهراتمن

المنحوتة.الخشب

تبلغمساحةسريلانكاتغطي.والمناخالسطح

بينما،جبليالبلادمنالأوسطوالجزء2كم65(016

والجنوبالشرقفىالموجودةبالجبالالسهولتحيط

.للجزيرةالشمالىالنصفمعظمتغطيكما،والغرب

سريلانكافىالبريةالحيواناتمنكثيرةأنواعتعيش

والثعابين.والقردةوالفيلةوالتماسيحوالطورالدببة:مثل

وأالخنشار،نباتمنفصيلة0003نحوويوجد

هيالنباتاتوأشهر.الأخرىالزهريةوالنباتاتاسرخحر

الفواكه.وأشجاروالبونسيتةوالأركيدالبوجنفيلنباتات

الجنوبيةالأجزاءمعظمالمطيرةالاستوائيةالغاباتوتغطي

سريلانكا.فيالغربية
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دأكمااصلاد،امتحاتأه!منالتايئعدلسريلانكا.الشايحصاد

.أساسيارمحصولالىوا!طاطالأرر

الساحليةالمماطقفيالحرارةدرجةمتوسطيبلغ

متوسطأما.م615الجبليةالمخاطقوفي،م752المنخفضة

الشمالفيسم013مابينفيتراوحالسنويةالأمطاركمية

الغردي.الجنوبأنحاءكلفىسم15و.الغري

شيهتؤدينايم،اقتصادذوبلدسريلانكاالافمصماد.

.الخاصالقطاعدورإلىبالإضافة،الممظمدورالدوأسة

%05تستوعبحيث،الاقتصاديالنشاطعصبالزراعة

الهند،جوز:الزراعيةالمنتجاتوأهم،أحاملةاالأيديامن

.والشاي،والمطاطوالأرز،

العمالةمن35%نحوالخدميةالصناعاتتستوعبو

صناعيةتجارةأهمفهيوالتجزئةالجملةتجارةأما.السريلانكية

الشساطمثل،أخرىخدميةأنشطةوهناكالبلاد،فيرائجة

الأنشطةمجالفيويعمل.والاتصالوالنقلالحكومي

مجالفيلعملبينماالعاملةالقوىمن%أ.نحوالصناعية

من%أمنأقلويملك%.5حواليالإنشاح!اتصناعة

كولومبو.العاصمةفهوالرئيسيالميناءأما.ممياراتالسحان

ويملكالبلاد،فيصحفعشرمنأكثرنحووتصدر

واحدمدياعجهازوهساكتلفاز،جهازشحصا03ك!!

.أشعخاصثمانيةلكل

!ميلانبالمىاتعرفسريلان!صا.كانتتاريخيةنبذة

المعروفونالقبائ!طرجالسكانهاوأول،أم729عامحتى

الأميرإنيقالالفيدا.أسلافوهمالناجا،وبالياكسا

الحضارةمؤسسيقادالذيهوالهندشماليمنفيجاريا

الخامسالقرنفيالسنهالتوافدوبدأ،!ميلانإلىالسنهالية

وسائلوأنشأوا،للجزيرةالشمافيالجزءفأقامواالميلادقبل

أهابوراأنوردمدينةوكانت.الزراعةلدعمالحديثةالري

الثالثالقرنمابينالفترةفيالسنهاليةالحضارةمركزتمثل

.م399والميلادقبل

القرنأوائلفيالجزيرةالهنديةالتاميلقبائلهاجمت

وحتى،الميلاديالخامسالقرنومخذالميلاد.قبلالثانى

ملوكبينالصراعفيالجزيرةتاريخعتركزالبرتغاليينوصول

السيطرةالتاميلاستطاعواخيرا،التاميلملوكوالسنهاليين

إلىالسنهالوانتقل،للجزيرةأسشمالياالنصفعلى

فيالعربأحفادالمورتوافداستمربينما،الجنوبيالنصف

.الميلاديالثامنالقرن،الهجريالثانيالقرن

القرنفيبدأتفقدسيلانعلىالأوروبيةالسيوةأما

حاليامايعرفإلىالبرتغاليونأبحرحينماعشر،السادس

علىسيطروأماوسرعانام،05ءعامكوأ!مبوبميناء

الهولنديونوحل،الجزيرةفيالرئيسيةأصساحليةاالمناطق

عشر.السالغالقرنأواسطفيالبرتغالي!تمحل

منالإنجليزتمكنم6917وء917عاميوب!ت

سيلانمنوجعلوا،الهولنديةالمستعمراتعلىأحسيطرةا

كانديممامملكةعلىأيضاواستولوا،أم208عاممستعمرة

أولبذلكوأصبحوا،أم81ءعامالسنهاليةالجبلية

والممتطاعبأكملها.الجزيرةحكمواالذينالأوروبيين

.والشايوالمطاطالهندوجوزالبنزراعةتطويرالإنجليز

فيالذاتيالحكمعلىالمستعمرةحصلتماوسرعان

فيالمستقلةسيلانبدولةتعرفوأصبحت،العشرينالقرن

برلمانياشكلاالبلادوتبنت.أم489فبرايرمنالرابم

أولسينانايكادودليوأصبحوزراء،رثيسبرئاسةللحكم

رئيساأصبحفقدبندرانايكاأما.سيلانفيوزراءرئيس

قانونإجازةحكومتهواستطاعت،أم659عامل!وزراء

وقدالبلاد،فيالوحيدةالرسميةاللغةالسنهاليةيجعل

الصراعبذلكواندلع،القانونهذاالتاميلقبائلعارضت

لغةجعلعلىألاتفاقتموأخيرا.والسنهالالتاميلبين

الرئيساغتيلثم.أخرىمناطقعدةفيتسودالتاميل

،أم959عاماسشهالالمتطرفينأحدأيديعلىبندرانايكا

عامللوزراءرئيسةبندرانايكا!عيريمافوأرملفوأصبحت

هذاتشغلالعالمفىامرأةأولبذلكلت!صن،أم069

.أم659عامالبرلمانفيالأغلبيةحزبهاوفقد،المنصعب

سيريمافوولكنللوزراء،رئيساسينانايكادودليوأصبح

،أم079عامالمنصبهذااستعادةاممتطاعتبندرانايكا

عاممناعتباراسريلان!صاليصبحالبلاداسمعدلثم

المتألقة.أواللامعةالأرضوتعني،أم729

فقدالشاغلالشغلوالسنهالالتاميلب!تالعلاقةتعد

نأالتاميلويعتقد،الاستقلالمنذالبلادالسنهالحكم
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جماعتهمعلىوالتعليمالعملفرصقصرواقدالسنهال

والشغبالعنفأعمالاندلعتأم839عامففى.فقط

الشمالفىالسنهاليةالحثومةوقواتالتاميلعصاباتبين

التاميلمنألفمائةمنأكثروهرب،الناسآلافوقتل

الهند.إلى

الهندحكومتاأعلنت،أم879عاممنيوليووفي

وكانتسريلانكا،فىللسلامتدعوخطةعنوسريلانكا

للحكممجلسوقيامالنار،إطلاقوقفعلىمبنيةالخطة

الخطةعلىالتاميلالمقاتلينبعضووافق،التاميلفيالمحلي

السنةفيأخرىمرةالقتالفاندلعالاخر،البعضوعارضها

نفسها.

يونيوفيأخرىمرةالنارإطلاؤوقفتطبيقتموأخيرأ

لأيالمعارضونالسنهالالوطنيونوتمكن.ام989عام

موظفيمنكبيرعددقتلمنوالتاميلالحكومةبيناتفاق

مأ099عامأخرىمرةالقتالوتجدد،للنظامالموالينالدولة

منالمئاتفيهوقتلالحكومةوقواتالتاميلثواربين

بريماداساالرئيساغتيلأم،399مايووفيالمواطفن.

عاموفي.باندادنجريالسابقالوزراءرئيسوخلفه

وفازجديدرئيسلاختيارالانتخاباتأجريتم4991

تشاندريكابزعامةالمعارضالشعبيالتحالفحزب

تتقلدسريلانكافيامرأةثانيأصبحتالتيكيوماراتنجا

سيريمافووالدتهاكيوماراتنجاعينت.الرفيعالمنصبهذا

للوزراء.رئيسةبندرانايكا

كولومبو.سيريمافو؟بندرانايكا،اسيابمأيفئا:انظر

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.السردن

لحناسرينادةمو!يقى.موسيثىالسريئاد؟،

إلىبالإضافةالمومسيقيةالالاتفيهتستعملغربيمومحيقي

بالنسبةالأولىالمرتبةفييأتيالاليوالشكل.الأصوات

)الأجزاء(الحركاتمجموعةمنويتكون،الموسيقىلتاريخ

وآلاتالوتريةالالاتمنصغيرةلمجموعةالمكتوبةالقصيرة

وموسيقىالعسكريةالألحانالحركاتتشملوقد.النفخ

شكلابوصفهاألاليةالصرينادةتطورتوقد.المينيوويت

.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفيموسيقيا

.(-م4291،هـ--أ243)فؤاد،سزكين

والتحق،بإسطنبولولد،تركيجامعيأستاذسزكينفؤاد

حصل.أم429عامالثانويةالمرحلةإكمالبعدبالجامعة

والرياضياتالشرقياتقسمفيالماجستيردرجةعلى

درجةعلىوحصل،أم479عامالرومانيةوالدراسات

وفيالإيرانيةوالدراساتالإسلاميةالعلومفيالدكتوراه

عمل.أم059عامالفلسفة

الدراساتمعهدفىمعيدا

إسطنبولبجامعةالإسلامية

وقامبها،أستاذاثم

اللغاتمعهدفيبالتدريس

بألمانياماريورنفيالسامية

حصل.سنتينلمدةالغربية

منالأمشاذيةدرجةعلى

ل!زكينؤؤادفىالطبيعيةالعلوممعهد

أستاذيةعلىثمفرانكفورت

يقوم.نفسهالمعهدمنأم659ممنةالعلومتاريخفىثانية

العلومبتدريسالطيعيةلتاربالعلومأستاذابصفتهحاليا

فيالعلومتاريخمعهدفىوالإسلاميةالعربيةالطبيعية

الذيالعالمفىالوحيدالمعهدوهوبألمانيا،فرانكفورت

تواريخبجانبالإسلاميةالطبيعيةالعلومتاريخفيهيدرس

مقالاتهبجانبالعلميإنتاجهمن.الأخرىللبيئاتالعلوم

القرآنمجاز؟العربيةالبلاغةتاريخ:الإسلاميةالعلومشي

التراتتاريخ)تحقيق(،(المثنىبنمعمرعبيدةالابي

حولدراساتبمالعربيةإلىمترجموهوالإسلاميالعربي

العربي،التراثتاريخ؟للبخاريالصحيحالجامعممادر

والإسلامية.العربيةللعلومفيهأرخمولعموعيكتابوهو

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.م9791هـ،أ993عام

الشرقيالجنوبيالساحلفيكبيرةمقاطعةسس!ى

مدنهاإلىالمصطافينمنهائلةحشودتندفعلإنجلترا.

سسكسسكانوغالبية.الصيففصلفيالساحلية

يوميالندنإلىمنهمالعديدويسافر.الساحلقربيعيشون

أشهرمنواحدةسسكسشهدتوقد.العملأجلمن

عامهستنجزمدينةقربالإنجليزيالتاريخمعارك

آخرنورمنديادوق،وليمقادالمعركةتلكفي.أم660

)الفاغ(.الأولوليمالملكوأصبحإنجلترالغزوناجحهجوم

مقاطعتينإلىتنقسم،جغرافيةمقاطعةسسكس

الغربية.وسسكسالشرقيةسسكس:منفصلتينإداريتين

ومكاتبمنتخبمقاطعةمجلسمنهماواحدةولكل

سسكسمقاطعةتولتأم749عاموفي.خاصةإدارية

السابقة،براشونإقطاعياتمنكلإدارةالشرقية

منجزءضمتم،الوقتنفصوفيوهيستنجز.وإيستبورن

هيلبيرجسمنكلايشملالذي-الشرقيةسسكس

الغربية.سسكسمنجزءإلى-وجرينستيدروككفيلد

سسكسإلىلسريمدينةمنصغيرقسمضمتمكما

الغربية.
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فىالملكيالمسرح

الابنيةأحدبرايتون

فىالعديدةالحميلة

صممه.سس!ص

حونالإنجليزيالمعماري

المكانهداوكارناش!

للأميرقصرامايوما

أصبحالديريحنت

فيماالرابعجورجالملك
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وأوبري،هناكودفنروتنجدينفيعاشالذي-جونزبيرن

ذهبواالذينالكتابأما.برأيتونفىولدالذيبيردسلي

الذيدويلكونانارثرالسيرفهمسسكسفىليعيشوا

قربعاشالذيكبلنجورديارد،كروبورهفيعاش!

شيبلى.فيعاشالذيبيلوكوهيلير،بورواش

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الخمسةالموانئبرايتون

هيستنجزفنعستأوبري،بيردسلى

معركةهيستنجز،واردإد،حبود

يلدوبورنجليمد

كرول

سسكس.انظر:.الشرقيةسسكس

يبلغصغير،عصفورالسسكنطائرطافر.السسكن،

له.المغردةالعصافيرفصيلةإلىوينتمي،سم11طوله

السئسكنولذكر.متشعبذيلمعحاد،قصير،رقيقمنقار

فاغالأنثىولونمخضر.أصفرلونذومخططريم!

غالبا.ورماديمما

فيالصنوبريةالغاباتفيالسسكن،طيوروتتكاثر

أعشاشببناءتقومحيث،الأقصىوالشرق،أوروبا

الأشجار.أعلىفيمدمجة

.والأعشابوالحزازالأشنةمنالأعشاش!وتصنع

الشجرةببذوررئيسيةبصفةالسسكن،طيوروتتغذى

بذورإلىبالإضافةالماء،وجاروالبتولاوالصنوبرالراتينجية

.الطرخشقونمثلنباتات

وينطجقتعريفها،فيالدولقوانينأختلفتجريمةالسطو

الأشخاصأحديدخلحينماالجريمةعلىالسطوتعريف
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ارتكاببغرضإذندوناخرشخصعملمكانأومنزلأ

وجريمةالسطوبينالناسمنكثيرويخلط،خطيرةجريمة

جريمةيرتكبفالمجرمبينهما،كبيرافرقاهناكإنإذاسرقة،

وأبالتهديد،أو،بالقوةآخرشخصمنشيئابسلبهالسرقة

فيدخلالسطو،جريمةيرتكبالذيالمجرمأما،بالعنف

.أخرىجريمةارتكابأو،السرقةبنيةالمبنىأوالمنزل

شخصبأيالاحتكاكدونالمجرمجانجطمنهذاويحدث

علىويسطو،الناسيسلبفالمجرمذلكوعلى،بالداخل

بالسجن.عليهايعاقبخطيرةجريمةوالسطو.المنازل

بالتهديد.السرقة:أيضاانظر

.()1!دتعاععلم،الفلك:نظرا.لسطوعا

،الشجريابنانظر:.الشجريبنالسعاداتأبو

.السعاداتأبو

.سعادةأنطوانانظر:.أئطوان،سعادة

الشبيهةالنباتاتمنكبيرةفصيدةأفرأدأحدالسعادى

العالم.أنحاءمختلففيالرطبةالأماكنفىتنمو،بالعشب

والمياهوالمستنقعاتالعسبخاتفىبكثرةالسعادىينمو

طويلةأوراقالأعشابكلمثلولها.والمروجالضحلة

غير،دائريةأوالشكلمثلثةعادةسيقانهاولكن،ودقيقة

ثلاثةوللسعادىجوفاء.دائريةسيقانللأعشاببينماجوفاء،

فقط.صفانللأعشاببينماالأوراقمنصفو!

بينما،بالساقمحيطالسعادىورقةقاعدةوغلاف

ومتراكبامقسوماالورقةلنصلالمقابلالغلافجانبيكون

.الأعشابفى

لحشابلعلىمحمولةخضراءصغيرةأزهاروللسعادى

لكنبتلاتالأزهارلهذهوليس.السنيبلاتتسمىصغيرة

صغيرةثماراأيضاالسعادىنبتةوتحمل.صغيرةهلباتلها

مادةالقدامىالمصريوناممتخرجوقد.الجويزاتتسمى

.البردييسمىالسعادىمننوعمنعليهاالكتابةيمكن

المزارعونيستخدمالحاضرالوقتوفي.البرديانظر:

.للحيواناتعلفاأحياناالسعادى

التيفاء.؟العشب:أيضاانظر

ويقوم.الرئتينمندلهواءوقويمفاجئاندفاعالسعال

علىالرئتينيساعدحيثالجسمعنالدفاعبدورالسعال

يقومولكنه،والدمالقيحمثلالضارةالموادمنالتخلص

.الأمراضتسببالتىالجراثيمبنشرأيضما

التنفسيةالمسالكبطانةتصابعندماالشخصولسعل

وتجعلالتهيجلهذأمعينةأعصابوتستجيب.بالتهيج

أيضاالأعصابهذهوتتسببعميقا،نفسايأخذالشخص

ويتقلصالحجابجزئيا.تنسدالهوائيةالقصبةجعلفي

ويدفعبسرعة،الرئتينتحتتقعكبيرةعضلةوهوالحاجز،

الهوأئية،القصبةتنفتحوعندئذ،الرئتينخارجالهواء

الفم.منخارجاالتنفسيةالقنواتعبرالهواءويندفع

طريقه.فىتكونقدمادةأيةالهواءهذاويحمل

وتلوث،الدخانتشملالسعالتسببالتىوالمثيرات

إلىالتهيجيؤديوقد.التنفسيالجهازوإصاباتالجو،

تغلظ.الحلقفيالخاططبقةجعلفيويتسبب،التهاب

وتطلقالالتهابتخفيفعلىتساعدالسعالأدويةوبعض

وبعضهابيسر.السعالمعيخرجأنلهيمكنحتىالخاط،

.السعالتنتجمعينةأعصابنشاطمنيقللالاخر

منيخرجالذي)البلغم(الخاطمنالأطباءويستفيد

ويقوم.معينةأمراضتشخيصفي،السعالأثناءالرئتين

وجودعلىليستدلواالمجهرتحتالبلغمبفحصالأطباء

آخر.مرضعلىدليلأو،سرطانيةخلاياأوبكتيريا،

خطيراحتقانيمرض،الشاهوقأوالددكيالسعال

شهقةصوتمناسمهاكتعسب.التنفسىالجهازيصيب

التيالسعالنوباتبعدالتنفسيحاولونعندماالمرضى

بلدانمختلففىالديكىالسعالويحدث.تصيبهم

مننوعويسببهالصغار،والأطفالالرضعبينوغالبا،العالم

الشاهوقية.البورديتيلةيسمىالبكتيريا

مأ079وحتىأم059منالأعوأموخلال

بشكلحدتهاوخفتالديكيالسعالحالاتانخفضت

نتيجةالتغييراتهذهوكانت.الصناعيةالدولفىكبير

ولتحسنالديكيالسعالضدالتطعيماستخداملانتمثمار

ومنتصفبدايةوفي.الطيةوالرعايةالمعيشةمستويات

تطعيمهم،تمالذينالأطفالأعدادانخفضتالثمانينيات

الازديادفيالديكىالسعالحالاتبدأتلذلكونتيجة

مجددا.

مراحل،بثلاثالديكيالسعالأعراضتمرالأعراص.

-2.النزليةالمرحلةا-:يليكماتطورهاحسبوهي

النقاهة.مرحلة3-.النوباتمرحلة

نزلاتأعراضنفسالأعراضتشبهالنزليةالمرحلةفي

زيادةبسببالتنفسفيبصعوبةالمرضىفيصابالبرد،

ويصابونالمرضىيعسعلو.والحنجرةالأنففىالخاط

الشهية.الطفلويفقدالداخلفىالاحتقانويبقي.بالحمى

عنوينتشر،العدوىلمسريعالمرضيكونالمرحلةهذهوفي

وفمهالمريضأنفمنتخرجالتىالبكتيرياطريق

إلىأسبوعبينماعامةالنزليةالمرحلةوتنتهيوإفرازاتهما.

أمحبوعين.
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أخطرالشهيقفيهايحدثالتيالنوباتمرحلةتعد

ثلاثةإلىأسبوعينمابينإلىعادةوتمتد،للمرضمرحلة

خلال،السعالنوباتتحدثالمرحلةهذهوفى.أسابيع

ويكثروالنهار.الليلخلالتحدثوبعدها،البدايةفيالليل

السعالية.النوباتتلكبعدالخاطمنقطبعتقيؤمنالمريض

يمكنالتىالأكسجيندورةضعفإلىالنوباتتؤديوقد

الاخرىالمشاكلأما.اختلاجاتإلىبدورهاتؤديأن

وتهتك(الرئة)ذاتالرئويالالتهابتشملأنفيمكن

الديكيالسعالمرضىموتاحتمالوهناك.الرئتين

.النوباتمرحلةفيأشو6عمرتحتالرضعخاصة

ويبدو.الخاطتقيؤويقلالسعاليهدأالنقاهةمرحلةوفي

حالتهمإلىيعودونالنهايةوفي،المرضىعلىالتحسن

شهورا.أوأسابيعالتامالشفاءيستغرقوقد.الصحية

الحيويالمضادالأطباءيستخدم.والوقايةالعلاج

المرحلةفىأعطيوإذا،الديكيالسعاللعلاجإريثرومايسين

حدته.منالتقليلأوالمرضإيقافالدواءلهذايمكنالنزلية

مساعدةفىالعلاجمراكزتبدأ،النوباتمرحلةبدايةوبعد

نوباتتكرارمنللحدطبيعيبشكلالتنفسعلىالمريض

.الحادةالسعال

ذلكيقيهمالديكيالسعالبلقاحالأطفالوتحصين

السعالضدللتطعيمبهموصىجدولولمعرفة.المرض

الإوشرومايسينالأطباءويصف.التحصينانظر:،الديكي

غيرللأشخاصالديكيالسعالتطورمنعفىللمساعدة

.بالمرضللإصابةأستعدادلديهمالذينالمحصنين

مقدارتحددالتيالمكثفخاصيةالكهربفيلأالسعة

بينجهدفرقيوجدعندماالخزنةالكهربائيةالشحنة

متوازيينفلزيينلوحينمنالبسيطالمكثفويتكون.لوحيه

بالقطباللوحينأحدويوصل.قصيرةمسافةبينهماتفصل

وبذلك،السالببالقطبالاخرواللوح،لبطاريةالموجب

فىمتساويتينكهربائيتينشمحنتيناللوحانيكتعسب

والأخرىموجبة)واحدةالشحنةفيمتضادتين،الكمية

إلكتروستاتيةشحنةالمتضادتانالشحنتانوتكون(.سالبة

ويختزن.المتضادتينالشحنتينبينالجذبقوةعنتنتج

بعضهماعنوالمفصولينالكبيريناللوحينذوالمكثف

يذمكثفمنأكبرإلكتروستاتيةشحنة-قصيرةبمسافة

.كبيرةبمسافةالاخرعنأحدهمايبتعدصغيرينلوحين

اللوحينأحدشحنةبقسمةالكهربائيةالسعةوتحعسب

عننتجفإذا.البطاريةجهدعلىالكولومبوحدةالمقاسة

مقدارهالوحكلعلىشحنةفولتامقدارهجهدفر!تى

وهيفاراد،اتساويالكهربائيةالسعةكانت،كولوما

الفارادولكن.الكهربائيةالسعةلقياسالأساسيةالوحدة

وقد.الكهربائيةالسعةمنهائلامقدأرايمثلالواحد

الإلكترونيةالدوائرفيالمستخدمةالمكثفاتمعظمصممت

ويساويالبيكوفاراد.أوبالمايكروفاراد،تقاسبسعات

يساويبينماالفارأد،منجزءمليونمنجزءاالمايكروفاراد

المايكروفارأد.منجزءمليونمنجزءاالبيكوفاراد

المكثف.:أيضئاانظر

)السعد(.العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.السعد

الله.سعد،ونوسانظر:.ولوساللهسعد

بنسعدهـ(55.هـ،ق)23وقاصأبيبنسعد

،الزهريالقرشيمنافعبدبنأهيببنمالك،وقاصأجمط

قواتوقاهربالعراقكسرىمدائنوفاعجليلصحابى

،الخطاببنعمرخلافةفىالقادسيةمعركةفىالفرس

بالجنة.المبشرينالعشرةوأحد

مأوهببنتامنةعم،منافعبدبنأهيبجده

يداعبهكانالذيظ!م!للنبيالخالبمنزلةفكان،الرسول

خاله(امرؤفليرنيخالي)هذالسعدويقولويحبهكثيرا

الترمدي.أخرجه

ثالثيومئذوكانعاما،عشرسبعةوعمرهسعدأسلم

الرسولمعكلهاالمشاهدشمهدوقد.الإسلامدخلواثلاثة

عظيماحباالرسولأحبه.الأولينالمهاجرينمنوكان،عدب

لهكانت(.دعوتهوأجبرميتهسدد)اللهملهودعا

رمىمنأولأنه:باثنتينإلامنهايفتخرلمكثيرةمناقب

الذيالصحابةبينمنالوحيدوأنه،اللهسبيلفيبسهم

سعد..)ارمأحدوقعةيوملهفقالبأبويهالرسولافتداه

رمحهسلاحانالدنيامنلهفكانوأمى(،أبيفداك

عارضته.لهاستجيبتإلادعوةيدعلمإنهحتى،ودعاؤه

الطعامعنأضربتإنهاحتى،إسلامهورفضتكثيراأمه

حتىأهلهبعضبصحبةإليهافراح،الموتعلىفأشرفت

دينعنبعدهايرجعأنشوقعونأخيرةنظرةعليهايلقي

أذنيهافيفصرخوأشدأصلبكانإيمانهلكنمحمد،

فخرجتنفسمائةلككانتلوأميياواللهتعلمينقائلا:

لاأوشئتإنفكليلشيء،هذادينيتركتمانفسانفسا

)وانالموقفهذاحقفيالسماءمناياتونزلتتأكلى،

تطعهمافلاعلمبهلكليسمابيتشركأنعلىجاهداك

.8:العنكبوتمعروفا!الدنيافيوصاحبهما

فيم635هـ،ا4سنةالفرسضدالقادسيةمعركةقاد

المقاتلين،منألفمائةمنأكثربجيشهوواجهعمرخلافة

نهاوندحتىفلولهموطاردألفا،ثلاثينفىإليهموخرج

ئن.والمدا
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يقاسمهأنعليهوعرض،طعامإلىعوفبنالرحمنعبدبعدهاورجععثمانزمنحتىعليهاووليالكوفةفتح

يتزوجها.ثموتعتد،زوجتيهإحدىلهيطلقوأن،مالهالخطاببنعمرواختاره،سنهكبرتأنبعدالمدينةإلى

.للتجارةوانصرفذلكأبىعوفبنالرحمنعبدولكن،ومعاويةعليفتنةواعتزل.للخلافةالمرشحينالستةضمن

أحدموقعةوفيفيها.واستبسلبدراعنهاللهرضيفمهدلأقاتلكنت"ما:الأحداثاعتزالهفيفاتحهلمالمعاويةوقال

وتفقده.الجراحأثخنتهحيث،المجاهدينطليعةفيكانأنت:اللهرسوللهقال-طالبأبيبنعلىيعني-رجلا

الأنصاريسلمةبنمحمدالصحابيوأرسلكل!م!اطهرسولوظل"!.بعدينبىلاأنهإلاموسىمنهارونبمنزلةمني

بينجريحافوجدهفنظر،حالهعلىللوقوفعطاللهرضي.أجقيعباودفنفيهاماتحتىبالمدينةسعد

اورمعنيك!!ألبماإلىسلسعد:دهقال.رمئوبهالقتلى،القادسيةبمالإسلاميةالفتوحاتبمالإسلام:أيضاانظر

أمته.عننبياجزىماخيرعنااللهجزاكلهوقل.معركة

بنسعدإنلهموقل،السلامعنيقومكأبلغ:قال53!و5

اللهرسولقتلإناللهعندلكملاعذرإنه:لكميقولاشليعصحايم(.462-؟هـ،2-؟)خدكمةينسعلى

يم.وركموأ!المنورةالمدينةمنالأوسقبيلةمنالحارثبنىمنأنصاري

ا!نسعدابنتيبثأنور!الى!اركالحقأنزل!راللهرضيعميربنمصعبيدعلىأسلم(.طيبة-)يثرب

فياللهيوصيكم):تعالىالله!ؤلوهو،ظىقيآراتركهماالنقباءمننقيبااختيارهوتم،الثانيةالعقبةبيعةوشهد.عنه

قفىحيا.أأالساء:!الأنثيينحظمثلللذكرأولادكم!مهمميدعنهاللهرضيخيثمةبنسعدعشر.كانألاثني

استحوذالتيأبيهماتركةمنالثلثينبميراثالقرانلهما.عوفبنعووفي

وقا!عمهماصلإوي!الرسولفاستدعى،وحدهعمهماعليهابيتهفينزل،المدينةإلىمكةمنالهجرةبدأتعندما

بقي.ماولكالتمنأمهماوأعطالثلثينسدانجتيأهـط:لىبنبلالمنهمعليهرراللهرسولأصحابمنعددقباءفي

ه!ورسولهاجرولما.فهيرةبنوعامر،الروميوصهيب،رباح

صحايم(.-635؟اهـ،-4؟)عيادةينسعلىنزلكما،هدمبنكلثومعلىنزلقباءإلىووصلصلإييمايدالله

-)يثربالمدينةمنالخزرجمنساعدةبنيمنأنمطريليتمنخرجإذا!!النبيوكان.خيثمةبنلهعدعلى

بالكامللقب.وال!سلامالجاهليةفيال!مراءأحد(.طيبةكانسعدالأن،للناسوجلصسعدبيتإلىجاءكلثوم

واس!باحة.والرميال!ضابةلمعرفته.لىأ!للاعزدا

ال!هرضيعميربنمصعبالصحابييدعلىأسلممظزلفيحدااتخذأنهعنهاللهرضىماثرهمن

وبايع،الثانيةالعقبةبيعةوشهد،زرارةبنأسعددارفيعنهلى!البر،إلىالحزوجويوم.عصفبنعمروبنىقومه

مننقيبافيهاواختير،المشركينأعينعنبعيداعلبس!الرسولولكنالنساء،معأنتوأقم،بالخروجآثرليخيثمةأبوه

عشر.الاثنىالنقباءمنفطلب،الجنةفيوراغباللجهادمتحمساكانسعدا

أثناءرجالهاوطاردوا،بالبيعةقريشمشركوعلملج!ءوأبىبدرفيفثاركالأمرعليهووقعيستهما،أنأبيه

رضيعبادةبنسعدسوىيدركواولم،المدينةإلىعودتهم.الشهادةنالحتىحسنا

منفأجاره،يضربونهوهممكةوأدخلوهوقيدوه،عنهاللهصو5

إذايجيرهماوطن.أميةبنوا!رثمطعملنجبيررجالهاسعدم(.625-؟هـ،3-؟)ا!بلعبنسعد

يزدهولمالأذىهذاعنهاللهرضيسعدلقي.المدينةفيمراالخزرجقبيلةمنأنصاريصحابيعمرو.بنالربيعابن

،ساعدةبنيأصنامعنهاللهرضىكسر.بإسلامهتمسكاإلاعلىوفدواالذينالمدقيأهلمن،اهـالأوائلمن!ن

صؤ!هيد.اللهرسولخدمةفىنفسهووضع.يديهعلىوأسلمواعثهعراللهرسول

للنزولودعاه،المدينةقدمحجماكل!سداللهرسولاستقبلالعقبةبيعتي-عنهال!هرضي-الربيعبنسعدحضر

وكان،ناقتهتبركحيثينزلأنآثركل!ل!النبيولكن،عندهبدراشهدعشر.الالنيالنقباءمنواختير،والثانيةالأولى

عنه.اللهرضيالأنصحاريأيوبأبيضيافةفيأحد.يومواستشهد

يرسلوكان،والكرمبالشهامةعنهاللهرضياشتهرقدموعندما.والشجاعةلالكرمعنهاللهرضياشتهر

)الذينال!فةأهلولصكل!سداللهرسلإلىالثرسدجفانالمهاجرالمكيالصحابيوبينبينهآخىالمدينةإلى!دالنبي

يدهم.ذاتلضيقعدب(اللهرسولمسجدفييبيتونكانوابنسعدوفهم.عنهاللهر!ي-عوفبنالرحمنعبد

ينادى)حصن(أطمقبلمنولآبائهعنه،الدهرضيله،وكانكلفيمشاطرةفهمهاأولمئمعانيها،فىالمؤاخاةالربيع

.ساعدةبنىأطمإلىفليأتواللحمالشحمأحبمن:فيهأخاهعنهاللهرضيفدعاللتنفيذ،نفسهوطابتشيء،



925وهبةالدينسعد

سعداولى،غزوةأولجم!علباللهرسولخر!عندما

قبلمنلهاوالأولفكان،المدينةعلىعبادةابن

عد!.النبي

وقال،المشركينمعلقاءيتوقعلملأنهبدرايشهدلم

كانلقدبدرايشهدلمسعدكانعلب:الئناللهرسول

عليها(.حريصا

فييزورهعل!اللهر!لمنمقرباعنهاللهرضيكان

خاضهاالتيالمواقعجميعفئسعدوشارك.ويستشيرهبيته

.الرماةمنوكانالخندقموقعةفيواستبسلصؤوي!،النبي

يتسم،النفاقيحبلاصريحاعنهاللهرضيكان

ءد5!تهو.اللهرسوللأوامريمتثلكانولكنه،الحدةمنبشيء

الأنصار،منفريقرشحهإللخلافةسعدنفستاقت

ال!هرضيالصديقبكرأبيمبايعةعلىالإجماعتمولكن

عبادةبنسعدهاجرعنهاللهرضيعمرخلافةوفي.عنه

.هناكمنيتهوافتهحيثالشامبلادإلى-عنهاللهرضي-

سعدم(.496-هـ،؟-74)؟مالكبنسعلى

من.الأنصاريالخدريسعيدأبوشيبانبنمالكابن

مفتيوكان،الروايةفىالمكثرينومنالصحابةعلماء

غزألكنهأحد،يوماستصغرأحد.شهداءمنأبوه.المدينة

،الرضوانبيعةشمهد.غزوة12عد!الر!لمغبعدها

تأخذهمألاعلىالصحابةمننفرمع!يهت!الرسولوبايع

مات.الصفةأهلمنكانأنهويروى.لائملومةاللهفى

بالبقيع.ودفنبالمدينة

البخارياتفقحدلمجا،0711سعيدأبوروىوقد

عشربستةالبخاريوانفرد،وأربعينثلاثةعلىومسلم

وخمسين.باثنينومسلمحديثا،

سعدم(.626-؟هـ،5-؟)معادبنسعلى

بالمدينةالأوائلمنأنصاريصحابىالنعمانبنمعاذبن

بنمصع!الصعحابىيدعلىألمملم(طيبة-)يثرب

معاذبنسعدقلبفيال!يمانتاكقعنه،اللهرضيعمير

قومهإلىوجاء.الحكيمالذكرآيمنسمعمانتيجة

حتىحرامعليونسائكمرجالكمكلام:لهموقال

امرأةولارجلقومهفىأمسىفما.ورسولهباللهتؤمنوا

مسلما.إلا

بنسعدبينآخاالمدينةإلى!الرسولهاجرعندما

عنه.اللهرضيوقاصأبىبنوسعدعنهاللهرضيمعاذ

الأنصار،لواءعنهاللهرضيحملبدرموقعةفي

:وظلالجهادعلىوكأ!!اللهر!لأمامليخطب

فخضتهالبحربنااستعرضتلونبيابالحقبعثكفوالذي

معكء!.لخضناه

ليضرفعلي!للنبىعريشابدرفي-عنهاللهرضي-بنى

دفاعامميفهشماهراالعريشبابعلىوقام،المعركةعلىمنه

!إت!.النبىعن

وكان،الأبطالمنعنهاللهرضىكانأحدموقعةوفي

معثبتالموقفاضطربوعندما،المجاهدينطليعةفي

دونه.يقاتلصتنليماي!اللهرسول

الأعداء،معمفاوضاتأيةعلىالجهادآثرالخندقوفي

لاختبارعنهاللهرضىعبادةبنسعدمععدطالنبيوأرسله

وشاركللغدر.متحفزينفوجدهم،قريظةبنييهودموقف

همعندماوالذريةالنساءتحميالتىالحصونحمايةفى

الأكحل،منهقطعسهموأصابهبمهاجمتها،المحاصرون

الجهاد.متابعةعنواقعده

،الخندقاختراقفىوأحلافهاقري!شمسعىخاب

لحصاروصحبهعدباللهرسولوسارع،المدينةعنوجلوأ

عليهموشددوا،غدرهماظهرواعندماقريظةبنىيهود

يحكمواأنفطلبوااليهودبهؤلاءالحالوضاقتالحصار.

كانفقد،أمرهمفىللبتعنهاللهرضىمعاذبنسعد

الجاهلية.فيلهمحليفا

الموقف،علىواطلععنهاللهرضيمعاذبنسعدوجاء

لائم،لومةالحقفيتأخذهفلمغدرهمأدركقدوكان

منهموأستثنى،الغادرينهؤلاءعلىبالقضاءالأمروحسم

لذرية.واءلنساا

نحبه.وقضىعنهاللهرضيسعدجرحتفجر

الدين.سعد،التفتازانيانظر:التفتارالي.الدينسعد

-اء29اهـ،أ-418)344وهبةالدينسعد

مسرحيكاتب.وهبةالدينسعدمحمدأم(.799

الهادفةالمسرحياتمنالعديدكتب،مصريوسينمائي

النفسيالصراعوفلسفةألمجتمعأوضاعبعضتناولتالتي

البشر.عندوالطبقي

عامالشرطةكليةفىوهبةالدينسعدتخرج

حياته،بداياتفيالشرطةفىضابطاوعملأم(،9)94

،عدةثقافيةنشاطاتومارسالمدنيةالحياةإلىبعدهاانتقل

الثقافة،لوزارةووكيلا،الجمهوريةجريدةتحريرمديرفعمل

-أ979عاممنالفنيةالنقاباتاتحادرئيسمنصبوشغل

الفنانيناتحادرئيسنائبمنصبتقلدكماام،879

مهرجانإنجاحفيوساعدوأسس.أم869عامالعرب

.عامكليقامالذيالدوليالسينمائيالقاهرة

السبنسة،،السلامةسكة:المسرحيةأعمالهمن

كتبكما.العشرأسبمبتتكلمالحيطةبمالناموسكوبري

.الكبرىوالمسرحياتالأفلامعشرأتسيناريو



زغلولسعد026

ومنحتهالسينمائيةالمصريةالجمعيةفيعضواكان

التقديريةالدولةجائزةمنهاعديدةوجوائزأوسمةالدولة

.أم889عام

-ا857اهـ،346أ-)273زغلولسعلى

مصريسياسيزعيم،زغلولإبراهيمبنسعدأم(.279

والدهتوفيبمصر.الغربيةمحافظةقرىمنإبيانةفيولد

الأزهرودخل،القريةكتابفيفتعلم،الخامسةسنفيوهو

بالشيخواتصل،مشواتارلغنحوفمكثأهـ،092سنة

جريدةفيواشتغل،مدةفلازمه،الأفغانيالدينجمال

الشيخمعالممريةالوقائع

أهـ.892سنةعبدهمحمد

كانعرابيثورةنشبتولما

ء-كا!فيها.اشتركواممن

الحركةبقيادةانفرد

-*!ابينماوتنظجمهاالوطنية

-؟أم،279و9191سنتي

ى"!ءولسانهامصررجلفكان

وقبلةثقتهاوموضع

المحتلونوعملأنظارها.

زغلولسعدإبعادعلىالبريطانيون

عنه،المصريالجمهور

ففشلوا.

العربي،العالمبتكاتفالإنجليزهددسياسيأولوهو

لبتهاعليهضغطتإذاكهربائيا،زراتملكمصرإن:فقال

جميعا.العروبةبلاد

.مطبوعوهوالشافعيةفقهفيكتاباشبابهفيالف

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:المئثسم.السعد

(.المنقسم)السعد

البلادفيالبريالنباتانظر:.الثعلبديلسعدى

(.التعدصديل)سدىالعربية

ذيدهباستخداميتميزكبيرقردالعئكبوثىالسعدان

بوساطة)يتدلى(يتعلقأنالسعدانيستطيع.إضافياعضوا

هذايتدلىوأحياناحولها.ذيلهبلفبالأشياءويمسكذيله

أطرافهبجميعشجرةبفرعممسكاعقبعلىرأساالقرد

هذافيضخماعنكبوتايشبهفهوولهذا.وذيلهالأربعة

تتارحلكيأذرعهاعادةالقردةهذهوتستخدم.الوضع

المسماةالصغيرةالا!ميويةوالقردةآخر.إلىغصنمن

منالتأرحبنسرعتستطعالتيوحدهاهيالجيبون

الأشجار.بينالعنكبوتىالسعدان

فيالمداريةالغاباتفيالعنكبوتيةالسعادينوتوجد

أواسطإلىالمكسيكأواسطمنالجنوبيالكرةنصف

001إلى2منتتكونجماعاتفيتعيشوهىبوليفيا.

حيثالعاليةالأغصانبينأوقاتهامعظموتقضيقرد،

وأبنىأوألحمودفرولهاالختلفةوالأنواع.والبندقالفواكه

المكتملةوالسعادين.برونزيأوالحمرةإلىضاربأوذهبى

سم06حواليإلىلتصلوتنمو،كجم7وءبينتزنالنمو

بخلاف،العنكبوتيةوالسعادين.الذيلبخلافطولآ

لهاوليسأصابعأربعلهاتقريبا،الأخرىالقردةجميع

.إبهام

القرد.بمالحيوان:أيضاانظر

فارسيوشاعرم(.كاتب2921-121)3سعلىي

فيكثيرةمؤلفاتله،الشيرازيسعدييعرفمشهور

جلستا!:المسمىكتابهمؤلفاتهأشهروالنثر.الشعرمجالي

النثريةالحكاياتمنمجموعةوهوالورود()حديقة

كتاباتتتميز.التهذيبيةالأشعاربعضمعهاالقصيرة

التسامحروحمنفيهاوبماالواضحالجزلبأسلوبهاسعدي

سهولةمنكتاباتهبهماتميزتولعل.الإنسانيةوالعواطف

شعبية.الفرسكتابأكثرماجعلههو،رفيعةخلقيةوقيم

اضطرابفترةفىوعاششيراز،فيسعديولد

منمتنقلاحياتهفتراتأغلبيقضىجعلهمماسياسي

آخر.إلىنصيرمنومتجولاآخر،إلىنوركط

اهـ،356-)1277فرحانالشيخ،السعدي

أبرزمنالسعديفرحانالشيخأم(.0186-379

الفلسطنيةالثورةفيالمؤثرينالفلسطجنيينالمناضلينالقادة

135ءسنةوالإنجليزاليهودوجهفيأندلعتالتى،الكبرى

الذينمنواحداكان.ام939-3691أهـ،358-

الشهيدقادهاالتيالوطنيةالأنشطةفيبفعاليةأس!موا

الدين.عز،القسامانظر:.القسامالدينعزالشيخ

الابتدائيةدراستهتلقى.جنينبقضاءالمزارقريةفيولد

القرآنفحفظ،دينيةنشأةنشأ.جنينمدينةفيثمقريتهفي

نادواالذينأوأئلمنكان.بالشيخلقبولهذا،والحديث

لهكانت،العثمانيةالدولةعنالعربيةالبلادباستقلال

وضعتعندما.ذلكفيمشهودةووطنيةقوميةمواقف

صلحمؤتمرمبادئوفقالبريطانيالانتدابتحتفلسطين

بريطانياخارجية)وزيريبيكو-سايكمه!واتفاقيةفرساي

عندماعليهمواشتدالإنجليز،مقاومةإلىيدعوبدأوفرنسا(،

عندما،والعربيةالإسلاميةالأمةتحاهنواياهمانكشفت

فيلليهودقومىوطنبإقامة،الصهيونيةللحركةسمحوا

.المعروفبلفوروعدفيواردهولماوفقافلسطين



انتفاضةخلالجنينقضاءفيالمناضلينمنمجموعةقاد

مهاجمةعلىنشاطهركزحيثأم،929أهـ،348سنة

الانتدابسلطاتونجحت.والصهيونيةالبريطانيةالتجمعات

ثلاثلمدةبالسجنعليهوحكمت،اعتقالهفيالبريطاني

منخروجهإثرالقعسامالشهيدحركةإلىانضم.سنوات

سنةيعبدأحراجمعركةفيالمشاركينأحدكان.السجن

وبعضالقسامفيهااستشهدالتيأم،359اهـ،354

الرصاصةوأطلقالأعداء.أيديمنالسعديوأفلت،رفاقه

،ام369اهـ،355عامالفلسطينيينانتفاضةفيالأولى

طريقعلىصهيونيةقافلةهاجمتمجموعةبقيادةوذللث

.سنواتثلاثلمدةالثورةاستمرتثم،طولكرم-نابلصر

فيعضواوأصبحنورشمس"،-"عنبتافصيلقيادةتولى

فيشارك.الإعاناتلجمعالثورةقيادةشكلتهاالتياللجنة

قواتنجحتبعضها.فيوجرح،المعاركمنالعديد

هـ،أ356عامالمزاربقريةاعتقالهفيالبريطانيالانتداب

شنقا،بالإعدامعليهقضت،صوريةلمحاكمةوقدم،أم379

منإعدامهزاد.اعتقالهمنأيامخمسةبعدالحكمونفذ

فيكبيرةثوريةجماعةلقيامباعثاوكانالإنجليز،ضدالنقمة

.فرحانإخواناسمهافلسطين

هـ(.أ376-031)7عبدالرحمن،السعدي

ولدسعوديومفسرعالم.عبداللهبنناصربنعبدالرحمن

ولموالدهمات.السعوديةالعربيةبالمملكةالقصيمفى

فحفظفيهوجدالعلمطلب،عمرهمنعشرةالثانيةيتجاوز

وكثرمنزلتهوعلتأمرهفاشتهروالمتونالكريمالقرآن

القرآنتفسيرفىأكثرها،نافعةكتبعدةترك،تلاميذه

كلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسيرأبرزها،وعلومه

اللطيفتيسيرسماهبكتابالتفسيرهذاواختصر،المنان

تخلومحققةقيمةوكتبه،القرآنتفسيرخلاصةفيا!لنان

ميسر.سهلأسلوبها،والغرائبادخيلمن

يما.سعد،يوسف:نظرا0يوسصلمحأسعلى

السعدية.حديمةانظر:حليملأ.،السعدية

-ا954هـ،ا0)569-65الدولة،السعدية

منعلويةأسرةأسعستهاالسعديةالدولةام(.465

الدولتينزوالأحدث.المغربفيالحسنيينالأشراف

الناسفرأى،المغربفيسيامميافراغاوالوطاسيةالمرينية

الله-بأمرالقائممحمدعبداللهأبيحولالالتفافضرورة

أبيبنعليإلىنسبهينتهيوالذي-السوسمنطقةفي

القرنفيالمغربإلىهاجرالحجاز،منوأصله،طالب

.الميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسع

261السعر

الأعداءمنكثيروسطالعسعديةالدولةوقامت

والأسبانوالبرتغاليينالوطاسيينبقايامنالمتربصيين

ثمجميغا،صدهممنوتمكنت.العثمانيينوالأتراك

(ام306اهـ،120)تالذهبىالمنصورعهدفىتغلغلت

دولةعلىيدهاوضعتأنإلىإفريقيا،كربيبلدانإلى

أهـ،0)999-28إفريقياغربيفيالإسلاميةصنغي

مناجمعلىالسيطرةإمكانيةمنهاظناأم(،-961اء09

التجارةطرقعلىوالسيطرةالمناطقتلكفيالذهب

الصحراوية.

زوالعلىعواملعدةتضافرت.السعديةالدولةنهاية

قبلمنالمستمرالإرهاق-أأهمها:من،الدولةهذه

والاممتعانةالحكمعلىالأمراءتنافس2-الوطاسيين

السلطانأخيهعلىعبداللهأبوالأميرخرجفقدبالأعداء.

وخرج.الدولةأرهقتطاحنةمعاركفيودخلا،إلياسأي

أعمامه،مناثنانالمتوكلمحمدعبداللهأبيالسلطانعلى

البرتغالبملكبدورهالمتوكلواستعان،بالأتراكواستعانا

المنصور،علىباللهالغالببنالناصروثار.ملكهلاستعادة

بملكها.واستنجدأسبانياإلىفرالمنصورهزمهوعندما

وفر.الأتراكعليهواستعدىأبيهعلىالمنصورابنوخرج

علىملكهاواستعدىأسبانياإلىالشيخمحمدالأمير

.العرأشثغرعنلهالتنازلمقابلفنجده،الحاكمالسلطان

للأسبانالعرائشثغرسلمأنبعدبالسمالشيخمحمدوقتل

تعيينفيتتحكمقوةوأصبحوا،المماليككثر3

هيجديدةدولةوقامتالدولةهذهسقطت-4السلاطين

البيتمنفرعوهو.الفلاليةالعلويةالأشرافدولة

.فاسإقليمعلىيسيطرونكانوا،السعدي

العلويةبمدولة،المرينيين؟تاريخ،المغرب:أيضاانظر

ولة.لدا،لفلاليةا

يأبيعأوشراءمقابلندفعهاالتيالنقودكميةالسعر

معينةبضاعةمنلوحدةالنقديةبالقيمةإقراروالسعرشيء.

ومدىالأسعارتحددكيفالمقالةهذهتناق!.خدمةأو

يقومالتيالنظمهذهوتسريالحر.السوقنظمفيتأثيرها

دون،تامةبحريةالاقتصاديةبالأنشطةظلهافيالناس

فىأما.الديمقراطيةالغربيةالدولمعظمفىالحكومةسيطرة

الحكومةفتقوم،الشيوعيةالدولفيكماالموجهألاقتصاد

الأسعار.بتحديد

السعريتحددكيف

القوةعلىالأسعارترتكز.والطلبالعرض

اسعكميةهوالطلب.ضوالطلبللعرالاقتصادية

يرغبالذيالمستهلكمتناولفىتكونالتيوالخدمات
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السلعمنال!3فهوالعرضشرائها.أماعلىالقدرةولهفيها

منالناسمنوغيرهماالمنتجونيتمكنالتيوالخدمات

للبيع.تقديمها

المنتج.سعرلاختلافطبقاالطلبمايختلف!وعادة

الأفرادبمقدوريصبحإذ،أ!لبازاداسحعرانخفضوكلما

الوحداتمنأكبركميةيشترواأنالمنتجفييرغبونالذين

يجتذبالمنخفضالسعرلأنوكذلك،منخفضبسعر

المشترين،ودخولبأذواقالطلبسأثركماجددا.مشترين

نأذلكإلىأضف،الكامنالاستعدادذويمنوغيرهم

لهاأحرىمنتجاتبأسعاريتأثرقدما،منتجعلىالطلب

قلةإقبالفيالسياراتأسعارزيادةتتسببفمثلا.بهعلاقة

إطاراتعلىالطلبيقلأ!ذاوالشراء،علىالناسمن

.السيارات

لطريقةولكنالسعر،باختلافالعرضويختلف

يرتمإلسعر،عندماوعادة.الط!بفىيحدثلماعكسية

العاملولكن.المنتجونيعرضهاأنيريدالتيالكميةتزداد

تعتمدالتيالإنتاجتكلفةهوالعرضيحددالذيالرئيسي

ترتفعوقد.المالورأسوالخاماتالعمالةتكاليف!علىأولآ

،الإنتاجحجمزادكلماالإنتاجتكاليفتنخفضأو

السعر.فيانخفاضأوارتفاعذلكويصحب

إلىالمنتجسعريميلالحر،السوقنظهامظلوفي

يتيحالديالسعروهو.المتوازنأصسعراعندالاستقرار

ويتئللبائع!ت،مايريدونهكلعلىيحصملواأنللمشترين

العرضظروفتتغيروعندما.بيعهمايريدونكلبيع

.المتوازنالسعرينخفضأويرتفع،والطلب

لظروفالمنتجسعريتأثرأنيحتملالاحتكار.

إلىالوصولمنفردأوشركةتتم!شقدفمثلأ،خاصة

هذهعرضفيتتحكمأنذلكومعنىما،لسلعةاحتكار

الذيالمتوازنأصسعرامنأعلىمعدلإلىترفعهوقد،السلعة

يضطر،للسلعةبديلوجودولعدم.المنافسةظلفيتحقق

المرتفع.الثمندفعإلىالمستهلك

الأسواقفيالح!صمةتتدخل.الحكومىالتدخل

الأسعار.علىتؤثرأخرىبوسائلأوالأسعارفيبالتحكم

منكلاالختلفةلالوسائ!الأسعارعلىالسيطرةتفيدوقد

الحدأوالأسعارسقففتحديد.والمستهلكينالمنتجين

تفئفمثلا.المستهلكينمنفئةيفيدقدللسعر،الأقصى

أ!حداتاتأجيرأسعارعلىأقصىحداالحكوماتبعض

منالمالكعليهيحصلالذيالإيجارقيمةأيالسكنية

الذيللسعرالأدنىالحدفهوالأدنىالسعرأماالمستأجر.

السعروهدا،أخرىرسميةهيئةأيأوالحكومةتحدده

الحكومةتحددفمثلامعين!ت.منتجينلدعميخصص

منلكثيرالدعمبسعريعرف،أدنىممعراالنيوزيلندية

تقوم.الربحعلىالمزارعينلمساعدةالزراعيةالمنتجات

منمعينةكمياتبشراءالدعمسعرعلىبالحفاظالح!صمة

بسعرالمعروفالأدنىالحدعنالأسعارتقلحينماالإنتاج

ويسبب،الط!بفيزدأدالمعروضيقلالطريقةلهذهالدعما.

السعر.ارتفاع

تجميدالسعر،علىللسيطرةالأخرىالوسائلومن

عندالأسعارعلىللسيطرةالطريقةهذهوتستخدمالأسعار

عليهتكونالذيالحالىالمستوىوهومع!ت،مستوى

تجميدها.قرارتنفيذعندالأسعار

بعضتحلقدالحكوميةالتدخلاتأنمنالرغموعلى

عندمافمتلا،،أخرىمشاكلتسببأنهاإلاالمشاكل

ينئقدالمتوازنسعرهامنأعلىلسلعةمدعومسعريحدد

بسببالمنخفضةالأسعارأما.المدعومةالمنتجاتمنفائض

الطلببزيادةنقصهاإلىذلكيؤديفقدلها،سق!تحديد

.العرضنقصأوعليها

الأسعاروظيفة

بفضالمتوازنالسعريقوم،الحرةالسوقنظامفى

وبذلك،والمشترينالبائعينحاجةيشبعأنهبمعنى،السوق

فيهاالراغبينالمعتشرينعلىفيوزعهاالسلعدقنينيحقق

ثمنها.د!ععلىوالقادرين

والخدماتالبضائعتحديدعلىالاسعاروتساعد

ننتجها،أنيجبولمن،وكيفإنتاجها،أوتوافرهاالواجب

بعرض،ينتجوهأنيجبماالمنتجينالمستهلكونويعرف

معينة.خدماتأولبضائعدفعهفييرغبونالذيالسعر

خاماتهاوأسعار،السلعةينتجونكيفالمنتجونفيقرر

يحددالذيهوالشراءعلىالقادرينوعدد.العمالوتكلفة

السلعة.تنتجلمن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المالىالتصحموالممالسةالاحت!طر

الرأسماليةلاقتصادا

والطلبالعرضالأسعارفىالتح!ص!

القيمةلتسويقا

.الصرفسعرانظر:.التبادلسعر

الحراريةالطاقةدقياستستعملوحدةالحراريالسعر

كميةهوالحراريوالسعر.للمقاييسالمتريالنظامفي

درجةالماءمنواحدجرامدرجةلرفعاللازمةالطاقة

مئوية.واحدة

.حرارةينتجالكيميائيةالتفاعلاتمنوالكثير

ا!لسعرتسمىبأداةالمنتجةالحرارةكميةالعلماءويقيمه!

الممتعمالاتأهمومن.الحراريةالسعراتمقياسأي
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الختلفةالطعامأنواععنالناتجةالحرارةكميةقياسالمسعر

احتراقها.عند

طعاميطلقهاالتيالطاقةكميةيظهرالقياسهذاومثل

ويقيسكاملا.استهلاكاالجسميستهلكهعندمامعين

السعراتمنبالكيلوجرامالمسعردرجاتالتغذيةعلماء

يستخدمونالقياسنتائجيعلنونعندماولكنهمالحرارية

الحراريةالسعراتعبارةأو،الحراريةالطعامسعراتعبارة

فحس!ما.

الطاقةلقياستستخدمأخرىمتريةوحدةوهناك

من.،42يساويالواحدوالجول،الجولهيالحرارية

الحراريةالوحدةتستخدمكماالواحد.الحراريالسعر

النظامفيالحرارةلقياسيو(.تي.)بيالبريطانية

بريطانيةحراريةوحدةوكل،للمقاييسالإمبراطوري

حراريا.سعرا252تساوي

أساسعلىتقديراتهمالحراريةالطاقةمهندسوويضع

عندالبريطانيةالحرأريةالوحداتأساسعلىأوالسعرات

البخاريةوالتوربيناتوالمراجلالأفرانبتصميمقيامهم

الهواءتكييفمهندسوويستخدم.الأخرىوالالات

البريطانيةالحراريةحداتالوأوالحراريةالسعراتوالتبريد

التبريد.أنظمةبتصميمقيامهمعندأيضا

،الحرارة،البريطانيةالحراريةالوحدة:أيضاان!

لتغذية.ا؟لجولا

دعمدةبالنسبةاددولإحدىعمدةسعرالصر!سعر

فىشركةمنمنتجاأمريكىاششرىإذامثلا،.أخرىدولة

وعلى.أسترلينيةبجنيهاتلهثمنايدفعأنيلزمفقدبريطانيا

الصرفبسعربجنيهاتدولاراتيبدلأنالأمريكى

الجنيهمقابلفيدولارا25.1السعركانفإذا،الجاري

سترةأجلمنأمريكيادولارا25الأمريكييدفعفسوف

منتجاتالأمريكياشترىولوجنيها.02تساويبريطانية

وسوفيزيدسوفالجنيهاتطلبفإنأكثربريطانية

ارتفعإذاوهكذاالدولار.مقابلالسعرفيالجنيهيرتفع

نأالأمريكيعلىفيجبأمريكيادولارا05.1إلىالجنيه

.السترةلأجلأمريكيادولارا03يدفع

العشرين،القرنأوائلإلىعشرالتاسعالقرنأواخرمن

ثابتصرفسعرالكبرىالتجاريةالدوللمعظمكان

فحكومات.الدوليالذهبمعياريسمىنظامبموجب

ضمنت(الذهب)غطاءالذهبتتئمعيارالتيالأم

الذهب.منمحددمقدارنظيرعملتهااسترداد

يقدرالدولاركانمثلا،العشرينالقرنبدايةوفي

.جرام.28بحوالىوالجنيهذهبا.جرامأ7،بحواليرسميا

أمريكيا.دولارا854.بحوالىالجنيهصرفسعروثبت

أثناء(الذهب)غطاءالذهبمعيارالأممعظموتركت

يدعىنظاماواتخذتالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

.أم459فىالثانيةالعالميةالحربانتهتأنبعدالتثبيت

وتشتريتبيعكانتالحكومةفإن،النظامهذاوبموجب

سعرلتحفظنقودهابهالتستبدلكافيةأمريكيةدولارات

اليابانحكومةفإن،اليابائالينهبطفإذاثابتا.الصرف

يأأوالأمريكيةالدولاراتمناحتياطياتهاتستعملكانت

الطلبفيالناتجةالزيادةوتسبب.الينلشراءدوليةنقود

عندثابتاالصرفسعرمبقيةالثمنارتفاعالينعلى

للدولأصبح،السبعينياتبدايةومنذ.المطلوبالمستوى

الأسعار،هذهوبمثل.عائمةعرفأسعارالكبرىالتجارية

الطلبإلىبالنسبةيهبطأويرتفعمادولةعملةسعرفإن

الحكوماتمعظمفإن،الواقعوفى.العملةتلكعلىالعالمي

وأارتفعقدعملتهاصرفسمعرأنلوهذارغمتتدخل

ولهذا.المفرطالتغييرلمنعخطواتوتتخذجدا.كثيراهبط

المدبر.التعويميسمىغالباالنظامفإن،السبب

فيويبيعونهاالأجنبيةالعملاتالناسيشتري

السعرويسمى.الخاصةالسمسرةوشركاتالمصارف

المصارفتشتريكما.الفوريالسعرللعملةالجاري

فيالعملةتسليمأجلمنالعقودويبيعونأيضاوالسماسرة

.الكبرىللعملاتالمستقبلىالسعريسمىبسعرالمستقبل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدهبعطاءالاقتصاد

التحويلقالليةالدوليةالتجارة

المدفوعاتميزانالعملةقيمةتخفيض

الأوروبيالنقديالنظامالده!

النقودوالوارداتالصادرات

يستخدمالأشجار.بينحياتهمعظميمضيقردالسعلاة

غصن.إلىغصنمنوالقفزللتأرجحذراعيهالقردهذا

غاباتفييعيعق،النادرةالضخمةالقردةمننوعوهو

09بينالسعلاةطولويتراوح.الممطرةوبورنيوسومطرة

وقد.الحمرةإلىضاربخشنبنيشعروله.سما5و.

يملكوبعضها.كجم9-.07بينماالذكوروزنيتراوح

وتبلغالقرود.أنواعأضخموهذه،متريننحوتمتدذراعا

السعلاةذراعاويصلالذكر.قامةنصفمنهاالأنثىقامة

واقفا.ينتصمبعندماكاحليهإلى

منهاوينزلالأشجار،بينوقتهمعظمالسعلاةيقضي

خلالمنبحذريتحركوهوواخر.حينبينالأرضإلى

هذاويدعى.بذراعيهيتسلقهاالتيالعاليةالغابةأغصان

عشاالسعلاةويبنىالعضدية.المراوحهالحركةمنالنمط

نحوالأعشاشهذهوترتفع.الليلأثناءفيهينامالأشجارفى
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القردهدايستحدمالأشجار.لينحياتهمعظميمضىقردالسعلاة

كصس.إلىعص!منوالقفزللتأرج!!ذراعيه

بالدرجةالفواكهالسعلاةوطعام.الأرضعنم5-52

.والحشراتالأوراقأيضايقتاتوهو.الأولى

الرئيسيونوأعداؤه.مسالمصامتحيوانوالسعلاة

هذاصغارولكن،عادةوحيدايعيشوهوالبشر.هم

هذاصغارمناثنانيتنقلوأحياناأمها.معتعيم!الحيوان
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وبايعه،أم539نوفمبر9هـ،أ373عامالأولربيع2

اسمعودية،العربيةالمملكةعلىملكاوالمواطنونالعلماء

.لعهدهوليافيصلوأصئأخوه

المنهجعلىسعودالملكسار.ومنجزاتهأعمالهأهم

سعودآلعبدالعزيزالملكوالدهعليهسارالذيالسياسى

مقوماتهاعلىوألمحافظةاستقلالها،وصيانةاجلاداحمايةفي

أجلمنوالإسلاميةالعربيةالدولمعوالتعاون،الإسلامية

جامعةبميثاقوالتمسك،والإسلاميةالعربيةالأمتينخير

أهتموقد.المتحدةالأمهيئةميثاقوتطبيق،العربيةالدول

العربيةبالمسائلالصلةذأتبالأمورسعودالملك

والإسلامى،العربيالعالمينبقضاياكثيرافاهتم،والإسلامية

عليهاوقععندمالمصرمسانذاموقفاوقفأنهذلكمن

المملكةعلاقاتوقطع،أم569عامالثلاثيألاعتداء

فىوساعدوفرنسا.بريطانيامنكلمعالسعوديةالعربية

فىالسعوديةالدولةوقدمت،الفلسطينيةالقضيةدعم

للفلسطينيين.والدعمالمساعداتعهده

جميعيثبتالسعوديالملكيالديوانعنبلاغصدر

عهدفيالخدمةفيكانواالذينوالموظفينوالمديرينالوزراء

نفسهالبلاغثبتكما،مراكزهمفيعبدالعزيزالملك

الدولةتدفعهاكانتالتيوالمساعداتالرواتبجميع

سعودالملكوأبدىعبدالعزيز.الملكعهدفىالسعودية

بنهجهوالاهتداء،والدهسياسةمتابعةعلىتصميما

والخارجى.الداخلىالمجالينفيالسياسي

وزارةمثلالوزاراتبعضأنشئت،عهدهوفي

عقدإلىودعا.والمواصلات،والتجارة،والزراعة،المعارف

رجبشهرمنالثافطفيفانعقدالوزراء،مجلص

العهدوليأنإلىهناالإشارةوتحدر.ام459هـ،أ373

علىالإشرافيولىكانالذيهوعبدالعزيزبنفيصل

العلماءنصيحةعلىوبناء.جلساتهوإدارةالمجلسانعقاد

مجلسرئاسةعنفيصللأخيهسعودالملكتخلىوالأمراء

هـ،ا383الحجةذيشهرمنعشرالسادسفيالوزراء

.م4691بريلأ92

إنشاءفيفتوسعبمالإسلاميةبالشؤونسعودالملكاهتم

الدينأصوللتدريسخصصمتالتيالدينيةالمعاهد

ب!إلكثيروأمر.القرآنتحفيظمدارسوكذلك،وأحكامه
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لهاللهغفرسعودآلعبدالعزيزبنسعودالملك

عنوالنهيبالمعرودتالأمرهيئةودعم،الإسلاميةالكتبمن

،النبويالمسجدووسع،للحجاجالراحةأسبابووفرالمنكر،

وقوى،الطرقمنعدداوعبد،المكيالحرمتوسيعفيوشرع

أولافتتحتعهدهوفى.الحدشةبالاسلحةوزودهالجي!ق

كليةوأولسعود،الملكجامعةوهيالمملكةفيجامعة

.بالرياضالحربيةعبدالعزيزالملككليةهيعسكرية

الصعوديةالعربيةالمملكةعلىملكاسعودالملكظل

عامالاخرةجمادىشومنوالعشرينالسابعاليومحتى

وليوبويع،أم469نوفمبرمنالثانيالموافقهـ،ا384

رأيعلىبناءالبلادعلىملكاعبدالعزيزبنفيصلعهده

وتوفيالبلاد،فيالعلماءمنوبتأسد،السعوديةالأسرة

مكةإلىجثمانهونقل،باليونانأثينافيسعودالملك

إلىالجثماننقلثم،المكيالحرمفيعليهوصليالمكرمة

العود.مقبرةفيفدفنالرياض

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

سعودآلعمدالعزيزبنفهدالثالثةالسعوديةالدولة

سعودآلعبدالعزيزبنفيصلالسعودية

سعودآلعبدالرحمنبنعبدالعزيز

-ا)161محمدبنالعزيزعبدبنسعود

بنعبدالعزيزبنسعودام(.81ا-7484أهـ،922

إبراهيمبنمرخانبنمقرنبنمحمدبنسعودبنمحمد

وينت!..المريديربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىابن

ربيعة.بنأسدبنيمنوائلبنبكرإلىنسبه

وكانالدرعيةفىسعودالإمامولد.وشخصيتهنشأته

ونشأ.ام788هـ،ا202عاملهالبيعةأخذقدوالده

الدرعيةوكانتعبدالعزيز،الإماموالدهرعايةفيسعود

صوب،كلمنإليهاوفدواالذينالعلمبطلابتموجانذاك

الذكاء،متوقدوكانالدرسحلقاتفيسعودفانخرط

أئمةوعلىعبدالوهاببنمحمدالشيخعلىفدرس

العلوممنالكثيراستوعبحتىالشيختلاميذمنالدعوة

علىالناشئةوشعجعللعلممحباكان،والفقهيةالشرعية

الحياةفازدهرتشهريةبأجورمعلمينلهورتب،طلبه

والعقل،،والحكمة،بالعدلواتصف.عصرهفيالعلمية

احتلوقد.الشخصيةوقوة،السيامميةوالحنكةوالدهاء،

المعاركوخوض،القواتقيادةمجالفيكبيرةمكانة

فيكبيراقائداوكانالأمر.هذافينجمهوتألق،والوقعات

وليايبايعأنوقبلعبدالعزيزوالدهعهدفيالفتوحات

السعوديالبيترجالأشهرمنسعودالإمامويعدللعهد.

وفصا!ؤشمجاعة

العصرعبدالعزيزبنسعودالإمامعهديعد.إنجازاته

الأمنحيثمن،الأولىالسعوديةللدولةالذهبي

الحكمتوطدعهدهففى،والاتساعوالقوةوالاستقرار

مناطقمنأجزاءضموتمالحجاز،بدخولالسعودي

الدولةوامتدتوأطاعوهالجنوبمناطقأمراءوأيدهالخلئ!

اليمنحدودحتىالشامباديةحدودمنشمالأعهدهفي

فىالأحمرالبحرإلىالشرقفيالخليجومن،الجنوبفي

.الغرب

السعوديةالدولةبينأقصاهالتوتربلغ،عهدهوفي

تكليفإلىالعالىالبابدفعمما،العثمانيةوالدولةالأولى

السعوديةالدولةإضعافبمهمةللقيامباشساعلىمحمد

عهدهفيالسعوديةالقواتأحرزتوقدوإسقاطها.الأولى

وخاصةباشما،علىمحمدقواتعلىالانتصاراتبعض

.طوسونأحمدحملةأثناء

الحكمفىفريدةطريقةبانتهاجسعودالإمامعهدتميز

ذلك،الدولةمناطقكلفىالأمناستتبابعلىعملت

مسؤولأقبيلةشيخأوناحيةأومنطقةأميركلجعلأنه

التابعةالمنطقةفيالأمنعنأمامهالمباشرالأولالمقامفي

الشيخأوالأميروعلىفيها.تقعحادثةكلوعنلإدارته

ويتضامنوشيوخهاالمجاورةالمناطقأمراءمعشعاونأن

إلىيلجأماكثيراكانسعوداالإمامأنكما،معهم

الحربفيكثيرةحالاتفيوالعامةالخاصةالشورى

والسلم.

الصفاتفيهتوافرتقدلأنهبالكبيرسعودالإماملقب

فهو،وإشاراتمعانمنيحملومااللقبلهذاتؤهلهالتي

الحربي،الميدانفيكبيراقائداولمع.تاريخرجلبحق
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بنمحمدبنعبدالعزيزالإماموالدهتفرغأنيومخاصة

عملهفاقتصر،توسعتأنبعدالدولةشؤونلإدارةسعود

للدولة،والإداريةالسياسيةالأمورتوجيهعلىذلكبعد

ولكفاءتهسعود.لابنهالسعوديةالقواتقيادةأمرتاركا

بنمحمدالشيخرشحه،الإداريةوقدرتهالقتالية

الأمرهذاولقيالعهد،ولايةمنصبلتوليعبدالوهاب

بنعبدالعزيزالإماموالدهلدنمنواستحسانافلولآ

هـ،أ202عامالعهدلولايةسعودفبويعمحمد،

.أم788

الحكمفيفخلفهعبدالعزيزبنسعودالإمامتوفي

سعود.بنعبداللهابنهوالإمامة

السعوديةالدولةمحمدبمبنعبدالعزيز:أيضاان!

الأولى.

أهـ،92-أ؟)تركيبنفيصلبنسعود

بنعبداللهبنتركيبنفيصلبنسعودام(.-875؟

إبراهيمبنمرخانبنمقرنبنمحمدبنسعودبنمحمد

وينتهي..المريديربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىابن

ربيعة.بنأسدبنىمنوائلبنبكرإلىنسبه

إمارةعلىأميراسعوداابنهتركيبنفيمملالإمامعين

،أم846هـ،أ263عاموذلك،الرياضجنويالخرج

شعبيةقاعدةلديهوأصبحت،طويلةمدةالإمارةفيوظل

المنطقة.تلكفي

المهعبداابنهإلىعهدقدتركيبنفيصلالإمامكان

سعودأخوهعليهخرج،قصيرةفترةبعد.وفاتهقبلبالحكم

لطموحيعودقدذلكأنالمصادروتعلل.بالحكممطالبا

بريطانيامنالخارجيالتدخلجراءمنكانأوسعود،

الدولةإضعافإلىيسعونكانواالذينوالعثمانيين

سعودانشقفقد،الأ!مبابكانتوأيما.الثانيةالسعودية

حوله،الملتفةالقبائلمنقوةوكون،عبداللهأخيهعلى

أخيهق!راتهزمأنلعدفاحتلهاالأحساءإلىبهموتوجه

وكان،جودةمعركةفيمحمدأخيهمابقيادةعبدالله

إلىتوجه،التاليالعاموفط.أم087هـ،أ287عامذلك

الإمامفهام،للفتنةدرءاالناسوبايعهفدخلهاالرياض

منثمالقصيمأهلمنالعونيطهلبوجههعلىعبدالله

،العراقفيالعثمانيينإلىفلجأأحد،يجبهفلمرشيدابن

هـ،أ288عامالأحساءواحتلواالفرصةفانتهزوا

ومحمدعبداللهالإمارةتداول،الفترةهذهوفي.أم871

سعود.فيهااستقرأهـحيث092عامحتىوسسعود

.الرياضمدينةفيفيصلبنسعودتوفي

بنعبداللهبمالثانيةالسعوديةالدولة:أيضاانظر

تركى.بنفيصل

مرخانبنمقرنبنمحملىبنسعود

مقرنبنمحمدبنسعودأم(.-725؟أهـ،)؟-137

ربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىبنإبراهيمبنمرخانابن

أو-أسدبنيمنوائلبنبكرإلىنسبهوينتهي..المريدي

النحسابينثقاتأنوالمعروف.ربيعةابن-أسدبنجذيلة

.المريديمانععندوقفوا

مقرنبنمحمدبنسعودجدهمإلىسعودآلينتسب

الأكبر،الابنوهومحمد،همأربعةأولاداأنجبالذي

ناصرالذيهوهذاومحمد،وفرحان،ومشاري،وثنيان

وعمل،دعوتهواحتضن،عبدالوهاببنمحمدالشيخ

مبادئها.وتطبيقنشرهاسبيلفيجاهدا

المصادرفيالواردةالتاريخيةالمعلومات.ووفاتهحكمه

وناقصة.جداقليلةمحمدبنسعودالأميرعنالنجدية

كانمتىنعرفولا،الدرعيةحكمأنهعنهنعرفهماوك!!

لناحددتالتاريخيةالرواياتلكن.ح!صحهمدةولا،ذلك

.أم725أهـ،137بعاموفاتهسنة

الأسرةرجالأكبربعدهمنالدرعيةح!صمتولىوقد

الحاكمالبيتمنوطبانبنمرخانبنزيدالأميروهوسنا،

أهـ،913عامحتىالدرعيةفيزيدحكموظل.نفسه

معمربنعبداللهبنحمدبنمحمدبهغدرح!تأم726

بنمحمدبنسعودبنمحمدفتولى.وقتلهخرفاشالمسمى

.مرخانبنزيدمقتلعقبذلكبعدالدرعيةح!صممقرن

محمدهـ(.829-)898العماديالسعودأبو

فيولدوالمفسر.المفتي،العماديمصطفىبنمحمدابن

تلقى،وفضلعلمبيتفيالقسططنيةضواحيإحدى

حتى،والدهومنهم،عصرهعلماءمننحبةيدعلىالعلوم

وفضله.لعلمهصيتهوذاع،أمرهاشتهر

منوغيرهاالقسطنطينيةقضاءوتولىبالتدريمه!،اشتغل

وقامسنة،ثلابنفيهومكثالإفتاءذلكبعدوتولى،المدن

إليهتوجهالتيالأسئلةعنيجيبوكان.قيامخيربأمره

سعةعلىيدلممابها،توجهالتيواللغةالأسلوببنفس

التفسيرفىكتاباالسعودبووصبن.الفائقةوقدرتهعلمه

وهو،الكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشادسماه

اللغويةالقرآنمزاياعنفيهكشفأجزاء،تسعةفي

والعقلية.

هاروتقمة،المناظرةفي،الطلابتحفةكتبهومن

.وماروت

الجليلالصحابيقبرجوارإلىودفنالسعود،أبوتوفي

القسطنطنية.أسوارقربالأنصاريأيوبأبي

محمد.بنالعزيزعبدبنسعودانظر:الكبير.سعود
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المكرمةمكةفيالحرامالمسجد

السعوديةالعربيةالمملكة

دينيةخصائصبعدةتتميزعربيةدودةالسعوديئ

فهي.وفريدةمتميزةمكانةتعطيهاوجغرافيةواقتصادية

الحراماللهبيتفيهافيوجد،الإسلاميةالبقاعأقدستضم

منالملايينمئاتيوليحيثا!لشرفةالكعبةتتوسطه

يوميا.الخمسصلواتهمفىشطرهاوجوههمالمسلمين

وقبرمسجدالمنورةالمدينةوتضم.ا!لشرفةالكعبةانظر:

انظر:ضلإل!ت!،محمدمميدناالنبيينوخاتمالمرسلينسيد

تجمعأكبرالسعوديةال!هـبيةالممدكةوتشهد.ا!لنورةالمدينة

أكثرالمقدسةالأماكنإلىيتوافدحيث،العالمفىإسلامى

الإسلاميالعالمأصقاعمختلفمنمسلممليونيمن

الحج.انظر:.الحجفريضةلأداءمشويا

يحويإذ،عظمىاقتصاديةأهحيةالبلادواكتسبت

للنفطالمعروفةالاحتياطياتاأمنواحداأرضهاباطن

العالم.فيالطبيعيوالغاز

شبهعملاقفهي،الجغرافيةأهميتهامناحيوتتعدد

البحريةوسواحلها،الشاسعةبمساحتهاالعربيةالجزيرة

المتنوعة.التضاريسيةوأشكالها،الطويلة

الحكمنظام

ملكي.نظامالسعوديةالعربيةالمملكةفيالحكمنظام

ملكمنصبحصرعلىللحكمالاساسيالنظاموينص

فيصلبنعبدالرحمنبنعبدالعزيزالمؤسسأبناءفىالبلاد

منهمالأصلحيبايعأنعلىالأبناءوأبناءسعود،آل

السياسيةالدولةشؤونفيالأعلىالمرجعهوالملك.للحكم

مننوعينتمييزويمكن.كافةوالعسكريةوالإدارية

كالتالي:وهماالعلياالحكوميةالتنظيمات

الذيالوزراءمجلسالملكيرأس.الوطنيةالحكومة

منويتكونوالتنطمية،التنفيذيةالسلطاتزماميتولى

فيكافةالدولةأنشطةيتولونوزيرا،وعشرينواثنيننائبين

،والدفاع،والعدل،الخارجية:)وزاراتالسيادةقطاعات

والمعارفالصحة:)وزاراتالخدماتوقطاع(والداخلية

والهاتف،والبريدوالبرق،والمواصلاتالعاليوالتعليم

الاجتماعية،والشؤونوالعمل،والإسكانالعامةوالأشغال

،والإعلام،والأوقافوالدعوةالإسلاميةوالشؤون،والحج

المالية،:)وزاراتالتنميةوقطاع(والقرويةالبلديةوالشؤون
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.صالريا:صمةالعا

العربية.اللغة:للدولةالرسميةاللغة

السعودية.أ!ربيةاالمملكة:للدولةالرسمىالاسم

ك!

ولولهطولهثلثييساويعرضه،الشكلمستطل:الدولةعلم

الله"رسولمحمداللهإلاإله"لاالشهادةوتتوسط!اخضر.

موازمسلولسيفوتحتها،الأبيضباللونالثلثبحطمكتوبة

اصسيم!اوطول.الساريةلاحيةإلىقبضتهوتتجهللمتمهادة

أبدا.اسلمالاينكسواحتمهادةاحرو!أرباعثلاثةيساوي

لحلة.تعلوهمامتفاط!!منحنييرعرليينسيف!!سيتألفالشعار:

إلىاستسمالام!امتدادأقصىك!00048.2.2.2:المساحة

2!.760العر!إلىالشرقوس.كمأ،438الحوب

منطقةلىالسحرسطعمستوىفوقم)1333قمةأعلى:المرتفعات

البحر.سطحمستوى:ارتماعأدلىأبها.م!بالقر!عسير

دولارمليار795261أم(:99)4الإجماليالوطنيالنابخ

.أم791عامأمريكيدولارمليار541)866إلىارتفعامريكى

والبطحوالتمروالبيضالدواجن:الزرايمة:ا!لنتجاتأهم

العذائيةوالمنتجاتاصسمادواالإسمم!:التصنيع.واللنن

النفط.!التعدين.والفولاذوالبتروكيميائيات

ريال75.3يساويأمريكىدولارأ:السعوديالريال:العملة

.سعودي

لسكاني.االإحصاء

نسمة.000.624.81-م(أ!69):السكانعدد

2.كماسمة2.8أم(:)699:السكانيةالكثافة

الريرو.دى%أ!82حصر،8%2.0أم(:99)5:السكانيالتوزيع

.%82.44والإناث%72.55الدكور(:991)5:الجنس

العربية،الجريرةشبهفيالدولأكبرمنالسعوديةالعربيةالمملكة

العربي.والخليحالأحمرالبحرمابيرالمساحةتغطىحيث

نسمة،257.12لا"..م(0002)سنة:السكانعددتوقع

سممة.0.088.28،،م(0102)سنة

سنة.23:السكانتضاعففترة

وافدوننصارىيوحد.مسلمونالمواطنيركلأم()859:الدين

بر.4غير!ا%،.8،

مليون8.2الرياضام(:199عامتعداد)حسبالرئيسيةالمدن

6".0008المنورةا!دينةسسمة،000.055أمكرمةمكة،لسمة

سسمة،02.1،،،00اررماما،نسمةمليود1.2حدة،نسمة

نسمة.000.614الطائف،سسمة000584الأحساءا

مهمةإحمائيات

1.35أم(أ-9599!)،شخصألم.،.لك!!المواليد:معدل

25(.العالمي)المعدل

7.4ام(ا-599)099شخصألم...لكل:الوفياتمعدل

3.9(.العالمي)المعدل

4.03أم(أ-99599)0شحص000.1ل!لى:الطبيعيةالزيادة

1(.7.5العالمي)المعدل

منجبةامرأةلكللالسمبةالمواليد)متوسط:الخموبةمعدلإجمالي

4.6.ام(599-)0911

سنة.468أم(599-0991)ايوقع:العمرطولمتوسط

.للإناثمشة4.71وللدكور

الوطنيالاقتصاد

ريال000/005،131لم.".:داتلإيراام(أ!61):نيةالميزا

81%(..2المفط)إيراداتسعودي

)الدفاعسعوديريال051).0000،،000:اللنصرفات

الصحة؟%4.81التعليم؟%.533(م991)5والامن

،%1.4والاتصالاتالنقل.8%،9الاجتماعيةوالتسمية

مأ79!عامالدولةإيراداتبلغت..3%6الملديةالخدمات

العامنفسليمنصرفاتهاللغتلينماسعوديريالمليار178

.23%2التعليملقطاعوحصصسعوديريالمليار691

والتسميةالصحيةالحدماتولقطاع،ريالمليود595.54

السقلولقطاع،ريالمليون007.91%أ5.0الاحتماعية

ولقطاع،ريالمليون11ر075%.995والاتصالات

.ريالمليون98.3،4736%الملديةالخدمات

37!228"..،...أم(199؟قائمة،)خارحية:العامةالديون

أمريكى.دولار

،العابات،الزراعةدلك(عيرذكرإداإلاالمتري)بالطن:الإنتاج

المتمعير،2لم،..،...القمحم(:191)5الأسماكصيد

،000/544الطماطم،000.665التمور000،002.1

العمب،0/071،،البطاطص،004لم..!البطئ

اليقططين6،،!.."البادنجان،0/511""الخيار،0009.11

000.21الدض،52لم"".الحرر،000.96والدباءوالقرع

ماعز.475،7).00ضأد(الحيةالحيوالات)عددالمواشي

حمير،00402،أبقار،000814لحما،0000024

(991)3الأسماكصيد83،.0007000دجاج،000719

الجبس(:91)15المحاجروأعمالالتعدي!029140

:(991)4التصنيع8،.080الدهب337،لم573(991)4

ريوت2،لم000.041الفولاذ،.12017لأ815الإسمنت

الديزلريتلرميل،171لم..،،...الوقود

والنفطةالجازولين،برميل000/00065.1

000،000،04الطائراتوقود،برميل0،07000/641

لمجح!أسوخح!مانيا،ا!؟يم!تخ!هرانمأرلكه!ط



.70.35،لم.،.بهشبيهةومنتجاتالأسفلت،برميل

مباني3،ام.677.7706سكنيةمبالي1(:199)الإنشاءأت

الكهرباء)مستهلكة(الطهاقةإنتاج.3م402.2)498سكنيةغير

76.66،،00/000،(:4991اساعةواط)كيلو

:(5991،برميل)خامنفط،6(6)0،067،،0002)

منتجات(،000،007.885برأ499)0،187/2""لم...

49910002976.87(متري)طننفطية

(34991،)مالطيعيالغاز34(،)00.482)"

07.37(.000/500.1)107.37لأ...2.""

2،،5،لم.../...الأمريكىبالدولارام989عامالسياحة

(أم)188الحارخ!فيالمواطونصرفهمادولار

الخار!منالحجاخعدد.أمريكيدولار0.2".لم"".)...

.حاجمليونيمنأكثر1()699

والمروجالمراعى%،،8،الغاباتام(:)499الأليفاستغلال

الاراضى%،81.دائماتزرعوالتيالزراعيةالاراضى%،ه8،ء

.%6.14وكيرهاوالخاليةمبالىعليهاالتى

461.5(000المجموع)4991(:للسكانالاكصاديالنشاط

الإسهام)معدل32%.2السكانلكلالنشاطمعدل

،%.195الذكور،سنة5146منالأعمار1(:)889

3%(.5الانات

،%.116()299الأسرةحجممعدلومنصرفاتها:الأسرةدخل

:(1)889الأسرةمنصرفاتمتوافر.غير:الأسرةدخلمعدل

،%أ5والاتصالاتالنقل21%،السكنى37%،الطهعام

.%2والترويحالتعليم7%،الأثاث8./،الملابس

الوالنابخ العاملةوالقوىال!!ىجمالي

39910991

القوىمن/القوىإجمالي/منبالميودالقمة

العاملةالعاملةالقيمةسوديريال

003821،6002/9659،9ارراعة

.،31لأ16.43005ء7"!..ايعديى

.!008/648الممطقطاع

0003577.0094375.6التصميع

000.3718.0014494.16الإشاءات

2.00096212.2!..اععاسةالمرا!ق

000،036.60032625.4رالاتصالاتالقل

00.83170038986.15التحارة

71.!008283.6000.9الماية

1008،4628،13؟7!000،89رالدلا!العا!ةألإدارة

،00877.122816أحرى

ا".،"5"8.177""01"،.654،"."الإحمالى

الخارجيةالتجارة

الجارية()الأسعارالتجاريالميزان

لاتآ991)783)000،224،"..:(م4991):اتالوارد

وأدواتمعادن%،802.نقلمعدأت%،312.وأدوات

كيميائيةمواد8.7%،وملابسمنسوجات%،أ1.0معدنية

حيوانيةومنتجاتحيةحيوانات%،2.5خضراوات%2.7،

401ام799و6991عاميفيالوارداتبلغت%5.3(.

مصادر.الترتيبعلىسعوديريالمليار201،وامليار

اليالان%،312.المتحدةالولايات:الرئيسيةالواردأت

إيطاليا3.8%،ألمانيا5.8%،المتحدةالمملكة%،ا71.

.%8.2كوريا،%2،4سويسرا%3.4فرسسا،7.4%

:991)003،488/0713لم...:م(4991):لصادراتا

أليالان:الرئيسيةالتصديرجهات3%،أخرى%،79نفط

فرنسا،%.97كوريا،%6.61المتحدةالولايات،761%.

المملكة،%9،2الهند،%9،2إيطاليا،%3.3هولندا،5،5%

.%2،2أ!سبانيا،%3.2المتحدة

والاتصالاتالنقل

كمأ)093الخطوططولام()399الحديديةالسكك:النقل

-2991)931لم066لم"""كماكبرا،(2191-3991)

الوق،9"7).00،00"اكممتريطنشحن(،3991

%(،742.)المعبدكماه،!"""الاطوالإجمال1()599

،1)71،،،،،الركابمسيارات(91)59النقلوسائل

التحاريةالملاحة،006.721.1وألحافلاتالشاحنات

الوزنإجمالي10،3فأكتر(طن001)السض1(299،

رأك!/كم)5991(:الحويالنقلطن،3811..651الثابت

اكممتريطنشحن،000،004،105.81

.25مجدولةبرحلات1(:)699مطهارات000.009،498

التوريعإحمالي،131(:9)29اليوميةالصحص:الاتصالات

الراديو34،شخص001،لكلالتوزيع.000،972

74.لكل)جهارأستقبالجهاز.1000.0083(:)599

استقبالجهاز7.4،،،،0،:(991)5التلفازشحص(،

:(4991الخطوط)عددتفالها،شخص(8.3لكل)جهاز

شخص(.4.11لكل)خطخط000.053.1

والصحة.التعليم

سنة25عمرمىللسكادالمثويةالسمة)8691(:التعليميالملستوى

لظامياتعليماتلقواالدين31%8.لظامياتعليمايتلقواولم!أكتر

فأكثرسنة15عمرسالمتعل!نسسة1()5!9الأميةمحو%2.68.

عيرالإناتنسبة71%،5.الأمبنغيرالذكوردسسة%،2.68

./2.05الأميات

(7991هـ،ا814)لسعوديةا.--ا

الطلاب/طلا!معلمودمدارس

للمعلمينحامعات

504،11783.961036.061.27.21الاتداى

230،5665.73276،1981،21المتولمط

904،2268.14070،9554.31سيائا

202758،2816،535،21سلميرإعدار

8،2359.363،1!933!ستدرب

.770.2801093.155115عالنحبم

لتححص،216لكل)طي!722.12الأطباءعدد:م(991)5:الصحة

معدلشحص(433لكل)سريرسريرا287.14المستشمياتأسرة

.192(:599ا-99)0حيمولود0001لكلالأطفالوفيات

لم7352يومياالفرديتماولهاالتيالحراريةالسعرات(:991)4ةالطعام

الحدمن%ا13%،أ8حيوالمجةمنتجات82%،لاتية)مشحات

،المتحدةللأمالتابعةوالزراعةالأغديةمنظمةلهأوصالذيالأدنى

)الحيش01)10055()699القواتعددإحمالى:الل!سلحةالقوات

:أخرىقوات/(،9.02الجويةالقوات،%8.21البحرية،4.66%

الحدودحرس،005/4السوأحلحرس،000572الوطنيالحرس

الوطنيالاغمنمئويةكنسمةالعسكريةالسفقات،005.01

منالفردنصيب3/(العالمي)المعدل%ا12.4(99)4الإحمالى

أمريكا.دولارأ539السمكريةالممقات

191101111911111212911114
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وبخائهتصممهإعادةبعدالرياضفيالحكمقصرمبنى

عة،اشراو،ءبالكهراو،عةلصنااو،لتخطيطاو،رةلتجااو

منالعديدلالوزاراتويرتبط(.المعدنيةوالثروةوالبترول

والدواوين.والهيئاتالعامةالمؤسسات

الوحدةالإمارةتشكل)الإمارات(.المحليةالحكومات

وتتكونالبلاد.فىالمحلىللحكمالأسامميةالإقليمية

هي:إمارةعشرةثلاثمنالسعوديةالعربيةالمملكة

القصيم،،الشرقية،المنورةالمدينة،المكرمةمكة،الرياض

الباحة،،الجوفعسير،،الشماليةالحدود،تبوك،حائل

.نجران،نزاجا

المركزيةالحكومةممثل،الملكقبلمنالمعينالأميرويعد

حفظمسؤوليةوتمكليه،إمارتهفىالإداريوالحاكم

كما.والخدماتالمرافقتطويرفيوالمشاركةوالنظامالأمن

الوزاراتفروععلىالإداريةالناحيةمنالأميريشرف

يملكلاأنهإلا،الإمارةفيالعامةوالمؤسساتوالمصالح

حينفي،الداخليةلوزيريتبعفهوعليهمرئامسيةسلطات

العاصمة.فيالمركزيةأجهزتهاالحكوميةالوحداتتتبع

مستوياتمنالثانيالمستوىالبلدياتوتشكل

التنطمفىالبلدياتمهاموتتركز.المحليالحكمتنظيمات

ومن.العامةالصحةعلىوالمحافظةوالتجميلوالإصلاح

المشاركينقاعدةلتوسيعالسابقةالمحاولاتتشهدأنالمتوقع

دفعةالإداريةاللامركزيةنحوالعاموالتوجهالقرارصنعفي

منالمتكونالشورىمجلسنظامصدرأنبعدجادة

التنميةخططفىالرأيلإبداءالملكيختارهمعضواتسعين

ومناقشة،الدوليةوالمعاهداتالاتفاقياتودراسةالعامة

المناطقونظام،الختلفةالحكوميةللأجهزةالسنويةالتقارير

جدةفيالملكيالقصرمدخل

الإقليميةللسلطاتأوسعصلاحياتلإعطاءيهدفاسذيا

إلىالبلادتقسيمعلىالنظاموينصشسؤونها.وإقرارلإدارة

المحافظاتمنعددمنإداريامنطقةكلوتتكون،مناطق

والأمنيةوالجغرافيةالسكانيةللاعتباراتوفقاوالمراكز

منطقةكلوتضم.الموأصلاتوطرقالبيئةوظروف

المنطقة،وقرىمدناحتياجاتبتحديديختصمجلسا

تنفيذها.ومتابعةفيهاالتنميةمشاريعموأصفاتووضع

الإمارةووكيلونائبهالمنطقةأميرمنالمجلسويتكون

بأمرتعيينهميتممؤهلينأفرادوعشرةألمحافظاتومحافظي

المنطقةأميرترشميحعلىبناءالوزراءمجلسرئيسمن

الداخلية.وزيروموافقة

نظاميعد.السعوديةالعربيةالمملكةفيالمناطقنظام

أحدثام299هـ،أ214عامالصادرالمناطق

العربيةالمملكةفيالمحليةالإدارةتطويرمحاولات

تحمثل،رئيسيينمحورينعلىيشتملوهو،السعودية

المحلى،الإداريالتنظيمهياكلتحديدفيمنهماالأول

القرارصناعةفىالمشاركةقاعدةتوسيععلىالثانيويعمل

المناطق.مجا!إنشاءطريقعنالإقليميالمستوىعلى

النقاطعبرالمحورينهذينعناصرأهمعلىالتعرفويمكن

التالية:

السعودية.العربيةالمملكةفيالإداريةالتنظيمات

ومهامالإقليميالإداريالهيكلالمناطقنظامحدد

التالي:النحوعلىفيهالمسؤولين

ثلاثمنإدارياالسعوديةالعربيةالمملكةتتكون-أ

هي:منطقةإمارةعشرة



المنطقةاسم

الرياضمنطهقة

المكرمةمكةمنطقة

المنورةالمديةمنطقة

القصيممنطقة

الشرقيةالمنطقة

عسيرمنطقة

تبوكمنطقة

المنطقةمارة

الرياض

المكرمةمكة

المنورةالمدينة

بريدة

الدمام

أبها

تبوك

المنطقةاسم

حائلمنطقة

الشماليةالحدودمنطقة

جازانمنطقة

نجرانمنطقة

الباحةمنطقة

الجوفمن!ة

السعوديةالعربيةللمملكةالاداريالتقسيم

المدفيأهمالعامهـمةالاداريةالمئطف!

الإدارية

عفيف،الأفلاج4الدواسر،واديالزلفى،الدوادميلأالحرفيالرياض!الريساص

الخرمة،خليمىالقنقذ"،4الجموم،الطائور4جدةالمكزمةصكهالمكرههههكة

الجييلالمبرز،،،الهفوفالغطيف،الظهرانالحببر؟إلدمامالشرقي!المالقة

عبيدةسرإةرفيد"؟أحد،الجنوبظهراقيالنماع!،،ألمعرجالى،الخميسأبهاعسسيبر

بدرخيبرءالعلا،ينجع،المتورةالمدينةالمنورةالمدينة

لأحدا،العارضه4عريشأبو،صامطة،صبيهاجازأقج!مالأأر

تبالمذ،كعألبدا،لبكئريةا4لرسا،عنيزةةبريدلثم!ييا

لوتق،يهطا؟ءبقعا،يططاأثلحائسسلحما

ضبا،ءتيما،لوجها4أملجلبوكثبوك
قىلمندا،قلوة،ةلخوأا،بلجرشيحةليااحمةلباا

الأخد،دلحالوديعة،شربررةيخرأفيئحسمرأت

ركحاء4طري!عرعر،عرعرليهالش!ما9الحدو

حقل،الجتدلوم!د،ال!رياورسكاكالجهـوفىا
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مقر!

ثفلىهـمجموم

م9991لسكافي

4!114،لألأ4

3)33/102ء

ا،!36لأا1

9،لأ1بر4427

لاأبر،،"9؟أ

97لأ!37،

134،43،

46،"7"4

942"،74

444،372

3237ء3"

243،لأ82

المنطقةمارة

حائل

عرعر

جازان

نجران

الباحة

سكاكا

المساحة

41

16

71

!

لأ\

6

؟9

11

!2

13

العربيةللمملكةالإداريةالمناطق

لسعودية.ا

المقسمةالمماطقالخريطهةتوضح

منطقة،31وعددهاإداريا

عامالصادرالمناطقنظامبموجب

ت!هويربغيةام299أهـ،412

المملكة.فيالمحليةالإدارة

لعربابحر

حائل

مجرعر

لمحمكلشكاكا

ا!الافىالأ(ثقسمكل

-
الشمالىالمنطقة

حائلاالجولى

الريهانطمهع!عزرصكاسج؟بو؟ك!س!1المميم
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المظاوإعدادبدراسةالحاصةأطحنةاحتحاعايترأس!الشريفينالحرمينخادم

المحافظاتمنعددمنإداريامنطقةكلتتكون2-

وفقاوذلك)أ،ب(فئتينمنمكونةوهيوالمراكز

البيئةوظروفوالأمنيةوالجغرافيةالسكانيةللاعتبارات

ويتمالمنطقةلأميرالمحافظاتوترتبط.الموأصلاتوطرق

أما.الداخليةوزيرمنتوصيةعلىبناءملكيبأمرتنطمها

الدأخليةوزيرمنقراروارتباطهابإنشائهافيصدرالمراكز

المنطقة.أميرمناقتراخعلىبناء

كما.ووكيلللأميرونائبأميرمنطقةلكليكون3-

رئيس.مركزولكل،ووكيلمحافظمحافظةلكليكون

المنطقةووكيل،ملاصبأمرونائبهالمنطقةأميريعينوبينما

الداخلية،وزيرمنتوصيةعلىبناءالوزراءمجلسمنبقرار

الوزراءمجلسرئيسمنبأمر)أ(المحافظةمحافظتعيينيته!

)أ(،المحافظةووكيلالداخ!يةوزيرمنتوصيةعلىبناء

وزيرمنبقرار)أ(المركزورئيس)ب(المحافظةومحافظ

المركزرئيسأما،المنطقةأميرمنتوصيةعلىبناءالداخلية

المنطقة.أميرمنبقرارفيعين)ب(

الأمنعلىالمحافظةفيالمنطقةأميرمهامأبرزتتركز-4

صفتهااكتسابهابعدالقضائيةالأحكاموتنفيذ،والنظام

بتلكالمساسوعدموحرياتهمالأفرادحقوقوكفالة،النهائية

ونظاما،شرعاالمقررةالحدودفيإلاوالحرياتالحقوق

وعمرانيا،واقتصاديااجتماعياالمنطقةتطويرعلىوالعمل

ومراقبةوالمراكزالمحافظاتوإدارة،العامةالخدماتوتن!ية

منوالتأكدالمراكزورؤمعاءالمحافظاتمحافظيأعمال

الدولةأموالعلىوالمحافظة،بواجباتهمالقيامفيكفايتهم

فيوموظفيهاالحكومةأجهزةعلىوالإشرافوأملاكها،

موظفيارتباطمراعاةيملواجباتهمأدائهممنللتأكدالمنطقة

والمناطق.الحتمورىمجلصودظامىأطحكمالسياسىم

والاتصال،بمراجعهمالمنطقةفىالختلفةوالمصالحأ!زاراتا

معهم.المنطقةأموروبحثالمصالحورؤساءأ!زراءلامباشرة

النطاقفيالإداريةمهامهمالمحافظاتمحافظوويباشمر

لهمالممنوحةالصلاحياتحدودفيلجهاتهمال!داري

لهم.التابعينالمراكزرؤساءأعمالمراقبةوعليهم

فيمجلسإنشاءعلىالمناطقنظامنص.المناطقمجالس

التالية:النقاطفيالمجالسس!اتأهموتتمثل،منطقةكل

)رئيساالمنطقةاميرأ-من:المنطقةمجلسيتكونا-

-ج(المجلسلرئيس)نائباالمنطقةأميرنائب-بللمجلعهر(

منالمنطقةفيالحكوميةالأجهزةرؤساءد-.الإمارةوكيل

والبريدالبردتى،التجارة،الزراعة،المعارف:وزارات

ألاجتماعية،والشؤونالعمل،المواصلات،والهاتف

والقروية،البلديةالشؤون،الصحةوالكهرباء،أ!شاعةا

إضافةوالإرشماد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤون

.البناتلتعليمالعامةوالرئاسةالشبابلرعايةالعامةللرئاسة

يكونالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةمنطقتيلمجلعك!وبالنسبة

مجلسفيعضواالمنطقتينهاتينفيالحجوزارةفرعرئيس

عضوالشرقيةالمنطقةمجلسفييكونوكذلك،المنطقة

أهاليمنعددهـ-.المعدنيةوالثروةأجترولاوزارةيمثل

والخبرةالعلمذويمنأشخاصعشرةعنيقللاالمنطقة

بناءالوزراءمجلسرئيسمنبأمرتعيينهميتموالاختصاص

وتكون،الداخليةوزيروموافقةالمنطقةأميرمنترشميحعلى

فيويشترطللتمديد.قابلةسنواتأرلغعضويتهممدة

يكونوأنوالمنشأ،الأصلسعودييكونأنالمجلسعضو

عنعمرهيقلوألاوالكفايةبالصلاحلهماالمشهودمن

المنطقة.فيإقامتهتكونوأنسنةثلاثين
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شأنهمنماكلبدراسةالمنطقةمجلسيختص2-

الخصوصوجهعلىولهالمنطقةفيالخدماتمستوىريخع

فيإدراجهاواقتراحالمنطقةاحتياجاتتحديدأ-:يليما

حمسبالنافعةالمشاريعتحديدب-.للدولةالتنميةخطة

السنوية.الدولةميزانيةفىاعتمادهاواقتراحأولوشها

والموازنةالتنميةخطةمنالمنطقةيخصماتنفيذمتابعةج-

ذلك.فىوالتنسيق

إذاإلانظاميةالمنطقةمجلساجتماعاتتكونلا3-

قراراتهوتصدر،الأقلعلىأعضائهعددثلثاحضرها

تساوتفإذا،المجلسأعضاءلأصواتالمطلقةبالأغلبية

الرئيس.معهصوتالذيالجانبيرجحالأصوات

قراراتالحكوميةوالمصالحالوزاراتتراعي-4

المنطقة،احتياجاتتحديديخصفيماالمنطقةمجلس

المشاريعوتحديدللدولةالتنميةخطةفىإدراجهاواقتراح

الدولةميزانيةفياعتمادهاواقتراحأولويتهاحسبالنافعة

الأخذعدمالحكوميةالمصلحةأوالوزارةرأتوإذا،اسشوية

لمجلسذلكتو!إلممبابأنفعليهاالمنطقةمجلممىبقرار

التيالأسباببملاءمةالمنطقةمجلسيقتنعلموإذا،المنطقة

الداخليةوزيرإلىذلكيرفعالمصلحةأوالوزأرةأوضحتها

الوزراء.مجلسرئيسعلىللعرض

301إلىالمناطقبتقمسيمالساميالأمرصدروقد

6و.)أ(فئة43منهاالمملكةمناطقمختلففيمحافظة

كالتالي:وهي)ب(فئةمحافظة

،الخرج،الدرعيةومحافظاتها:)أ(فئةالرياضمنطقة-

،الأفلاجالدواسر،زادي،القويعية،المجمعة،الدوادمي

،اتميمبنيحوطةشقراء،،الزلفي

السليل،،عفيفومحافظاتها:)ب(فئةالرياضمنطقة-

الحريق،حريملاء،،تادقرما!،،المزاحميةضرماء،

.الغاط

الطائف،جدة،ومحافظاتها:)أ(فئةالمكرمةمكةمنطقة-

رافي.،الليث،القنفذة

،الجمومومحافظاتها:)ب(فئةالمكرمةمكةمنطقة-

تربة.،رنية،الخرمة،الكامل،خليص

العلا.،ينبعومحافظاتها:)أ(فئةالمنورةالمدينةمنطقة-

بدر،المهد،ومحافظاتها:)ب(فئةالمنورةالمدينةمنطقة-

الحناكية.خيبر،

،الرس،عنيزةومحافظاتها:)أ(فئةالقصيممنطقة-

البكيرية.،المذنب

الألحمياح،،البدايعومحافظاتها:)ب(فئةالقصيممنطقة-

الشماسية.الخبراء،رياضالجواء،عيون،النبهانية

حفرالأحساء،ومحافظاتها:)أ(فئةالشرقيةالمنطقة-

الخبر.،القطف،الجبيل،الباطن

رأس،الخفجىومحافظاتها:)ب(فئةالشرقيةالمنطقة-

العليا.قرية،النعيرية،أبقيق،تنورة

بيشة،،مشيطخميسومحافظاتها:)أ(فئةعسيرمنطقة-

محايل.،النماص

تثليث،،عبيدةسراةومحافظاتها:)ب(فئةعسيرمنطقة-

.المجاردة،بلقرن،الجنوبظهران،رفيدةأحدألم!رجال

بقعاء.ومحافطها:)أ(فئةحائلمنطقة-

.الشنان،الغزالةومحافظاتها:)ب(فئةحائلمنطقة-

تيماء.ضباء،،الوجهومحافظاتها:)أ(فئةتبوكمنطقة-

حقل.،أملجومحافظاتها:)ب(فئةتبوكمنطقة-

المندق،بلجرشي:ومحافظاتها)أ(فئةالباحةمنطقة-

.الخواة

،قلوة،العقيقومحافظاتها:)ب(فئةالباحةمنطقة-

.القرى

رفحاء.ومحافظتها:)أ(فئةالشماليةالحدودمنطقة-

طريف.ومحافظتها:)ب(فئةالشماليةالحدودمنطقة-

.القرياتومحافطها:)أ(فئةالجوفمنطقة-

.الجندلدومة:ومحافظتها)ب(فئةالجوفمنطقة-

عريش،أبوصبياء،ومحافظاتها:)أ(فئةجازانمنطقة-

صامطة.

ضمد،،الحرثومحافظاتها:)ب(فئةجازانمنطقة-

العيدابي،،المسارحةأحدالدائر،،فرسان،بيشة،الريث

.سلقياا،رضةلعاا

.شرورةومحافطها:)أ(فئةنجرانمنطقة-

ثار.،يدمةحبونا،ومحافظاتها:)ب(فئةنجرانمنطقة

الجنائيالقضائيالتشريعمبادئكلتستمدالقضاء.

أساسيينمصدرينمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالمدني

الشريفة.النبويةوالسنةالكريمالقرانهما

القفاءمجلسمنالشرعيالقضاءمؤسساتوتتكون

ويقومالبلادفيشرعيةقضائيةسلطةأعلىوهوالأعلى

،والقصاصالحدودأحكاممراجعةمنهامتعددةبمهام

الشرعيةالمسائلفىالرأيوإبداءألمحاكمعلىوالإشراف

متخصصةقضائيةهيئاتوهيالتمييزوهيئاتوالقضائية

المحاكم،منالصادرةالمهمةالشرعيةالأحكامتدقيقفي

وتختصأكثر،أوقاضمنتتألفالتيالعامةوالمحاكم

أوالجزش!والمحاع،والجرائمالمنازعاتفيبالنظر

الجنحقضايافيوتنظرأكثرأوقاضمنوتتألفالمستعجلة

ليستوهيالعدلوكتابات،الماليةوالحقوقالسكروحد

للقضاءمساعدةأجهزةبلالمعروفبالمعنىقضائيةدوائر

العامةوالوكالاتالعقاريةالملكيةصكوكباصدارتقوم

والهباتالوصاياوتحريرالضمانوشهاداتوالمبايعات

وغيرها.والرهونات
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مقدمتها،فييأتيالإداريللقضاءتشكيلاتتوجدكما

ترلبطمركزيإداريقضاءهيئةبمثابةوهوا!لظالمديوا!

والنزاعاتوالتزويرالرشوةقضايافيوتنظر،بالملكمباشرة

جهةمنالأجانبالمقاول!تأوأ!طنييناالمقاوليتبينتنشأالتي

المشاريععقودبنودتفسيرحولالحكوميةالاجهزةوبين

الإداريالقضاءمفهوممن-الديوانوسمتع.المنفذةالحكومية

يتمتعالتيوالصلاحياتوالاختصاصاتالضماناتدجميع-

وإلى.ونهائيةباتةأحكامهفإنولالتالي،الشرعيالقضاءبها

قضائياختصاصذاتإداريةلجانتوجدذلكجانب

العمالية،الخلاشاتتسويةولجان،التجاريالقضاءكلجان

الجمركية.واللجان

السكان

نحوالسعوديةأحربيةاالممدصةسكانعددبلغ

ويمثل.أم6!9عامفينسمة.18)00.426

الرلغوينتمي،السكانأرباعثلاثةحواليالعسعوديون

البلادإلىوفدوا،دولةمائةمنأكثرإلىالسكانمنالمتبقي

خططتطبيقعنالناجمةالعملفرصملايينلتوافرنتيجة

العربويمثل.أم079عاممنذالخمسيةالتنمية

والفلبينأ!ندواوبنغلادشباكستان)منوالاسيويون

غيرالسكانغالبيةوغيرها(وإندونيسياوسريلانكا

الجنسياتمنأقلياتوجودجانبإلى،السعوديين

وغيرها.الأمريكيةواالأوروبية

العربيةأجاتالجاومعظماالسعوديننكلويدين

فيأ!حيدوااشسميالدينهوالذيبالإسلاموالاسيوية

فيالحياةمظاهرجميعالإسلاميويصئالدين.البلاد

وتنظيمالقضاءفىالإسلامبطالغالسعوديةالعربيةالمملكة

أجوميةاالاجتماعيةالحياةوتفاصيلالأسريةالعلاقات

إلىوالتوجهوالشراءالبيعحركةوإيقافالمتاجركإغلاف

ورحرفتهالمعماريطرارهيميزهالرياضمدينةفىالمساجدأحد

المديعة.

الصحيامبمظاهرالصارموالتقيد،الصلاةأوقاتفىالمساجد

.الشارعفىالمحافظالطابعوالتزام،المباركرمضانشهرفي

لغاتتوجدأنهعلىللبلاد،الرس!يةاللغةوالعربية

وامئنطاقعلىتستخدمالتيالإنجليزيةأهمهاأخرى

ضروريةثانيةلغةأوالمدارسفيتعليميةمادةكانتمعواء

والشؤونوالأعمالوالتجارةالصحةقطاعفيللعاملإن

ولية.الد

إلىمعيشتهمأنماطحيثمنالسكانتقسيمويم!ش

القرى2-سكانالرحل-البدوا:هيرئيسيةأقسامثلاثة

.المدن3-س!طن

غالبيةيشكلونالرحلالبدوكان.الرحلالبدو

لكن،العشرينالقرنمنالأولالنصففيالبلادس!صان

الاجتماعيةللتطوراتنتيجةتدريجئاان!صمشالنمطهذا

البدوأعدادفأخذتالبلاد،شهدتهاالتيوالاقتصادية

التيالموجهةالتوطينعملياتبفعلالسريعالتناقصفى

الزراعيةايلأراضياستصلا!طريقعنالدولةبهاقامت

وعملياتبهاالقبائلوتوطين)القرى(،الهجروإنشاء

العسكريةالمؤسساتاجتذابوأهمهاالذاتيةالتوطين

منكبيرةلأعدادالشرقيةالمنطقةفىالنفطوشركات

البادية.أبناء

نسبةأنام749عامللسكانالعامالتعدادأظهروقد

عام%84.نحوإلىهبطت%،27تتجاوزلاالبدو

تنطبقلاالرحلالبدومنماتبقىأنوالواقع.ام699

علىمحافطهممنالرغمفعلى،البداوةمواصفاتعليهم

و!ائليستخدمونأنهمإلالحياتهمأسلوباالمستمرالترحال

حيواناتهملنقلوالصغيرةالمتوسمهآكالشاحناتحضرية

والتلفازكالراديوأخرىووسائلوصهارلإلمياهوأمتعتهم

ذلك.وغير

الزخرفة.روعةبمثلالظهوان!ىأرامكومسجد



والواحاتالزراعيةالقرىسكانكان.القرىسكان

إلاالعدد،حيثمنالبدوبعدالثانيةالسكانيةالفئةيمثلون

الكثيفةالريفيةالهجرةلتياراتنظراتناقصتنسبتهمأن

السعوديةالقرىفيالحياةأوجهتغيرتوقد.المدنصوب

توافرأوالطنيةبالمبانيالإسمنتيذالمبانىباستبدالسواء

كالهاتفالحد!ةالاتصالووسائلالعامةوالخدماتالمرافق

القرىسكاننسبةأنويقدر.التلفازيوالبثالدولي

.أم699عامفى%أ5تتجاوزلاالسعودية

علىباطرأدالمدنسكاننسبةزادت.المدنسكان

السكانأرباعثلاثةويتركزوالأريافالبواديسكانحساب

ليسشديد،جذبنقاطصارتالتيالمدنفي%08()2.

تعيش.والأجنبيةالعربيةالبلدانمنبل،الداخلمنفقط

للرفاهيةمثالأوصارتجذاسريعةنموفترةالسعوديةالمدن

والحدائقللشوارعالشاملالحضريوالتخطيطالاجتماعية

التيالضخمةالتجاريةوالمراكزالواسعةالعصريةوالمساكن

العالم.أنحاءكلمنسلعاتحوي

طالبالمليونونصفملاجينثلاثةنحويتوجه.التعليم

ويعد.السعوديةوالجامعاتالمدارسإلىعامكلوطالبة

تضمإذ،التنمويةالإنجازاتأهممنالعاليالتعليمتطور

)جامعةالشاملللتعليمهومامنهاجامعاتثمانيالبلاد

جدة،فىعبدالعزيزالملكوجامعة،الرياضفيسعودالملك

بأبها(خالدالملكوجامعة،الدمامفيفيصلالملكوجامعة

والأدبيةالإسلاميةالدراساتفيإمامتخصصةوأخرى

المكرمة،مكةفيالقرىأم)جامعةعامبشكلوالإنسانية

،الرياضفيالإسلاميةسعودابنمحمدالإماموجامعة

الدراساتفيوإما(المنورةالمدينةفيالإسلاميةوالجامعة

إلى(الظهرانفىوالمعادنللبترولفهدالملك)جامعةالعلمية

التيالرياضفيوالتقنيةللعلومعبدالعزيزالملكمدينةجانب

حضاريامعلماباتوقد،الرياضفيالداخليةلوزارةالجديداللبنى

المبتكر.بتصميمهمتميزا
277يةلسعودا

أحد.السعوديةالعربيةالمملكةحكومةاهتماماتمقدمةفيالتعليم

المريد.المعماريالطابعذاتلالرياض،سعودالملكجامعةفىالممرات

كلياتمنكبيروعدد.التطجيقيالعلميالبحثبمهامتقوم

وكلياتالتقنيةوالكلياتوالمعلماتالمعلمينوكلياتالبنات

المملكة.منمختلفةمناطقفىموزعةالمجتمع

فيالمعاصرةالعمارةأنمنالرغمعلى.العمارة

البلادأنإلاالعالميةالطرزتحاكيالسعوديةالعربيةالمملكة

المحليةالبيئةصميممننابعةتراثيةمعماريةنماذجبعدةتزخر

فىتشتركالتقليديةالعمارةأنومع.الختلفةللأقاليم

السائدالمناخمعالتكيفمحاولةهماأساسيينعنصرين

بالرياضالدوليخالدالملكمطارفيالملكيةالصالة
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متفرح.؟67...الإستاديستوع!.مع!اريةتحفةبالرياضالدولىفهدالللكإستاد

التامةالخصوصيةتوفير!عيمالاالاجتماعيةالتقاليدومراعاة

الخارجيةالتصاميمفياختلافاتهناكأنإلا،للأسرة

والمؤثراتالمحليةالحضاراتخصائصبحكمالزينةوأعمال

أصأثيرايظهر)الحجاز(الغربيةالمنطقةففي.المتعاقبةالخارجية

الأحشابلاللمنازلاشئيسيةالمداخلتزيينفيالتركي

مناطروتعلوها،الجميلةالحفربأعمالالمحلاةالصلبة

إلىالنقوشبديعةجصيةبأعمالالمزينةالمتماسكةالأحجارا

التجميل.عناصرأهمتمث!!التيالخشبيةالمشربياتجانب

زخرفةفيالإيرانيةالعمارةلمساتتبدوالعترقيةالمنطقةوفي

فيالموجودةالفتحاتفيوالحوافذوالأبوابالمداخل

!الةأمامهوتطهرلمريد،معماريطرارالرياضر!يالمؤتمراتقصر

القديمة.المعماريةالآتارساساصريةا

الغربيةالجنوبيةالمنطقةفيوتوجد.الداخليةالساحات

اليمنيةالعربيةالطرزمنتأخذفريدةمعماريةنماذج)عسير(

أدوارها.لتعددالأبراجطبيعةليوتهاعلىيغلبحيث

الإفريقيالتأثيرمشاهدالغربيالجنوبيالساحلفيوتبدو

)نجد(البلادوسطفياما.الش!صلالمحروطيةالأحصاخافي

فيسواءصرهشةمحليةمعماريةتقاليدعنتعبرأعمارةافإن

الزخارفأوالنخلوجذوعالطينمنالم!صنةأجناءامواد

الملونة.والأبوابالجصعلىوالنقولقكالشرفاتالخارجية

بينالمزجليحارمعماريتيارالحاضرالوقتفيويوجد

العمارةمنلمساتوضحعطريقعنوالحديثالقديم

غربىحنو!ليالحميلالتقليديأطراراعلىلقومألهافيالقديمالبناء

المملا!ة.



الشعبية،الأسواقهيئةعلىصممبالرياضالتجاريسويقةمجمع

.ومشربياتبخياممعطاةممراتوتتحللهأفنيةعدةتتوسطهحيث

التراثبتوثيقتقوموالدولة.العصريةالمبانيفيالتقليدية

تمحيةنماذجعبرالختلفةالبلادلأقاليموالعمرأنيالمعماري

مدينةشمالىمنبالقربالشعبىالتراثقريةفيبناؤها

للتراثالسنويالجنادريةمهرجازفيهايقاموالتى،الرياض

حيفيالحكوميةالمبانيبعضفىوكذلك،والثقافة

والثقافة.للتراثالوطنيالمهرجانانظر:.السفارات

فيالتقليديةالفنونألوانتتنوع.الشعبيةالفنون

والثقافية،الجغرافيةبيئاتهابتنوعالسعوديةالعربيةالمملكة

هما:رئيسيينقسمينإلىتقسيمهاويمكن

صيحناعاتفيوتتمتلأليدويةوالصناعاتالحرف-ا

الشعبيوالأثاثوالمباخرالقهوة)دلالالمنزليةالأدوات

المعادنوزخرفةالشعبيةوالأزياء(التقليديالطبخوأوانى

والخناجر.كالسيوفالتقليديةوالاسلحةالنفيسة

وفنونالشعبيةوالموسيقىكالأغانيتعبيريةفنون2-

الطولإيقاعات!ماحبهاالتيالمتعددةالفولكلوريالرقص

يرمزماوهووالخناجر،كالسيوفالتراثيةبالأسلحةوالتزين

آخرجميلفنإلىالإشارةتجدركما.والنخوةالفروسيةإلى

فييدوروهوالختلفةالعاميةباللهجاتالشعبيالشعرهو

الشعر.انظر:.الاجتماعيةالقيمتمجيدحولأغراضهمعظم

المطبوخوالأرزواللبنالتمورتشكلوالأزياء.الطعام

السعودية،الأسرةمائدةعلىالرئيسيةالعناصرالضأنبلحم

بحكمأخرىلشعوبغذائيةعاداتالبلادإلىدخلتوقد
927يةلسعودا

العربيةالمملكةفىالشعبيةالفنونمنالسعوديةالعرضة

ية.السعود

السعوديةالمدنأسواقتزدحمإذ،العالمعلىالانفتاح

الأوروبيةالطريقتينعلىالسريعةالوجباتبمطاعم

العربيةالقهوةف!المشروباتأهمأما.والأمريكية

المظاهرأهموهي)الدخون(البخورويكملهما،والشاي

الضميف.لتكريمالتقليدية

القوميةأزيائهمعلىيحافظونالسعوديونيزالولا

الجسم()غطاءالواسعالثوبمنوالمكونةالتقليدية

محليةابتكاراتوهي(الرأس)غطاءالغترةأووالشماغ

العباءةأما،المتربةوالرياحالعاليةالشمسحرارةلتفادي

الرسميةالمناسباتفيفتلبس(المشلحأو)البشتالرجالية

لاجتماعية.وا

السماتمتعددةسياحيةبيئةتوجد.السياحيةالمناطق

التالى:النحوعلىالسعوديةالعربيةالمملكةفي

اثاربوجودوتتميز.التاريخيةالمناطقأ-

منهاالبلادأراضىعلىعاش!التيالحضارات

مناطق:وأشهرهاالميلادقبلماإلىتعودمجموعة

فيوالفاو،الغربىالشمالفي)الحجر(عالحمدائن

أما.الغربيالجنوبفيونجرانالشرقيالجنوب

مكةفيالخالدةالإسلاميةالاثارفهيالثانيةالمجموعة

التيوالأماكنالمواقعوالافالمنورةوالمدينةالمكرمة

الحضارةوخصائصالإسلاميةالدعوةذكرىسجلت

.العربجزيرةفيالمبكرةاللإسلامية



يةلسعودا082

الواجهاتذاتالمناطقوهي.الساحليةالمناطق2-

المنطقةفيوالدمامالغربيةالمنطقةفىكجدةالبحرية

بالوسائلالمزودةبالشواطئتتمتعوكلتاهما،الشرقية

الجذبمراكزأهموتشكلانالجماليةوالمجسماتالترفيهية

الوطنى.السياحي

الجبليةالمناطقمنكلفيتتمثل.الطبدحيةالمناطق3-

مراكزأشهرومن،المعتدلومناخهاطبيعتهابجمالالمتسمة

علىالواقعةوالباحةوأبهاالطائف:مدنالجبليةالاصطياف

سادوإن-الصحراويةوالمناطقوعسير،الحجازجبالقمم

بهدوءتتمتعخلويةمنتجعاتبمثابةأنهاإلا-الجفاففيها

فيهاوالبقاءالصحراءإلىالخروجويعدعذراء.وبيئةعميق

.للسكانالترويحيةالوسائلأهممنأيامعدة

والمناخالسطح

منأخربىاالجنوبفياسحعوديةالعربيةالمملكةتقع

وهو2،كم0000248.2تبلغمساحةعلىممتدةآسياقارة

العربيةالجزيرةشبهمساحةأخماسأربعةنحويعادلما

الشمالومنالأحمرالبحرالغربمنويحدهاتقريبا.

ودولة،العراقيةوالجمهوريةالهاشمميةالأردنيةالمملكة

ودولةقطرودولةالعربيالخليجالشرقومن،الكويت

الجنوبومن،عمانوسلطنةالمتحدةالعربيةالإمارات

العربيةالمملكةحدودطولويبلغ.اليمنيةالجمهورية

كم4)043منهاكم076.6الجهاتجميعمناسمعودية

بحرية.حدوداك!033.2وبريةحدودا

أوالأنهارامنالخاليةالبلادأراضىعلىالجفافويغلب

المنتشرةالجافةالوديانأنمنوبالرغم.الدائمةالمائيةالمجاري

إلا،المطيرةالعواصفبعدبالمياهتفيضالأنحاءمعظمفي

وإماالتبخربسببإما،ضعيفةللمياهالفعليةالقيمةأن

.الأرضباطنإلىالتسرببسبب

علىيشتملجغرافيامتحفاالسعوديةالأراضيوتشكل

وهضابجبالمنالتضاريسيةالأشكالمنالعديد

ساحليةوسهولعميقةوأوديةبركانيةوحراتومخاريط

تلكوتت!ضن.مرجانيةوجزررمليةوعروقمنخفضة

المعروفة.الصخورأغلبمنالطبيعيةالمظاهر

أقاليمأربعةإلىالبلادفياسحطحملامحتقسيمويمكن

هى:رئيسيةطبيعيةجغرافية

نجد.هضبة2-وعسيرالحجازجبال-أ

الشرقي.الساحليالسهل-4الرمليةالصحارى3-

الناريةالصخورمنتتكونوهىوعسير.الحجازجبال

الحراتأجزائهابعضرفيوتغطهاالمتحولةأوالقديمة

الساحليوالسهلالأحمرالبحربمحاذاةوتمتد.اشبركانية

الأردنيموالحدودالعقبةخليجمنكمأ)007يبلغبطول

بشدةتنحدرأنهاكماجنوبا.اليمنمعالحدودإلىشسمالا

فىوتضيق،الشرقنحوتدريجيوبشكلالغربنحو

04بينمايتراوحبعرضالجنوبنحوتتسعلكنها،أصشمالا

سلاسلفيتسيربأنهاالجبالهذهوتتميزكما.042و

منهاالشماليالجزءيعرفحيث،عدةأسماءوتحملمتوازية

شبةوداخلالساحليالسه!!بينتحجزالأنهاالحجاز،لجبال

عسير،بجبالمنهاالجنوبيالجزءويسمى،العربيةالجزيرة

المرتفعةنطاقاتهاوتعرفوعورتها،وشدةاجتيازهالعسر

قمةأعلىترتفعحيثعسير،سراةأواسرواتجبالباسم

إلىأبهامدينةمنبالقربالسودةجبلفىالبلادفي

جبالمنويهبطالبحر.سطحمستوىفوقم.1333

وجازاننجرانأوديةاشهرهاالأوديةامئاتوالحجازعسير

نحومياههيصرفماومنها.والرمةأمحقيقواوفاطمةوبيشة

أحواضوتتصف.الداخلنحومياههتتدفقماومنهاالبحر

لأنالزراعيللنشاطأساسيةمراكزبأنهاديةالأواهذه

الطمي.منكبيرةكمياتتحملفيهاتجرياكتىالسيول

علىوتمتدالبلاد،وسطنجدهضبةتحتلنجد.هفبة

منالغربيالقسمويتكون2.كمألف48تبلةمساحة

يرتفعالذيشمرجبلويضم،والمتحولةالمتبلورةالصخور

ويتكونالبحر،سطحمستوىفوقأم0،03منأكثرإلى

إلىالشرقيالشمالمنمتجهينصخر!تنتوءينمن

07عرضهالمياهوفيرخصبسهلوبينهماالغربيالجنوب

الأكثروهوالشرقيالقسمأما.حائلمدينةفيهتقعكم

تحويوجيريةورمليةرسوبيةصخورمنفيت!صن،أهمية

فيمهمةزراعيةأراضيترويالجوفيةأطمياهحاويةطبقات

الشاهقةالحبالحيث،السياحيةالمحلكةماطقأهمم!عسير

الخضرةالدائمةوأشجارهاالحاريةووديانهاالعشبيةومدرحاتها

الحميلة.الريةوأزهارها



281السعودية

الواقعةعسيرمنطقة

المم!!ةغربيحنو!

تعدالسعوديةالعربية

المملكة.مناطقأخصب

المزارعونيستعمل

نظامالسعوديون

المحاصيللزراعةالمدرحات

التيوالجبالالتلالفوق

المنطقة.معظمتعم

والأفلاجوالخرجوالعارضوالوشموسديرالقصيممناطق

الفقريالعمود،القسمهذافىطويقجبالوتعدوغيرها.

جداريةجبالوهيبها،تضاريسيةظاهرةوأبرزنجدلهضبة

الأرضسطحعلىالمتصلةالصخريةالضلوعأطولمنتعد

منتمتداكم/001إلىطولهايصلحيثالكويستا

الأوديةمنالعديدنجدهضبةويشق.الجنوبإلىالشمال

أودية:أشهرهاالكيلومتراتمئاتعلىبعضهاأطوالتزيد

تمتدنجدهضبةمنالشرقوإلى.والسرحانوالباطنحنيفة

الحصويةالدبدبةهضبةأهمهاالهضابمنمجموعة

.والصلصالالرملىالحجرمنالمتكونةالصمانوهضبة

منشاسعةمساحاتالرمالتغطي.الرمليةالصحاري

والتعريةالنحتصممواملنشاطإلىذلكويعودالبلاد

أراضيوكونتاللينةالصخورفتتتالتيوالترسيب

ومن.الرمليةالرواسبملأتهاأحواضهيئةعلىمنخفضة

يلي:ماالرمليةالصحاريأهم

أكبرمنيعدمنخفضواسعحوضالخاليالربع

مساحتهتبلغإذالأرضعلىالمتصلةالرمليةالصحاري

غرباوعسيرالحجازمرتفعاتمنتمتد2كمألف64.

حتىشمالأنجدهضبةومنشرقا،عمانمرتفعاتوحتى

البيئةقسوةمنالرغموعلىجنوبا.اليمنمعالحدود

إلا،البشريالنشاطمنوخلوهاالمنطقةهذهفىالطيعية

والمعادنالطيعيوالغازالنفطمنضخمةبثرواتتزخرأنها

تعدلموهي،الشمسيةوالطاقةالزجاجيةوالرمالالمشعة

مراكزفيهاتنتشرإذ،بذلكاسمهايوحيكماخالية

الطائراتوتجوبالوطنيةالنفطشركةومحطات

المعدنية.مدخراتهاعنمنقبةوأرضهاسماءهاوالسيارات

الربالخاليمنيمتدصحراويلسانالدهناءصحراء

ويبلغالشمالنحومتجهاالشرقمننجدبهضبةويحيط

كم.08-25بينمااتساعهويتراوخكمأ،002طوله

تقعمتوازيةاللونحمراءرمليةكثبانمنالدهناءوتتكون

صخرية.فواصلبينها

وتبلغالبلاد،شماليتقعالكبيرالنفودصحراء

مملوءواسعمجوفوهى،2كم032.65مساحتها

مناطقهيصلبةصخريةمناطقبينومحصوربالرمال

حمراءطوليةرمليةبكثبانالصحراءهذهوتتميز.الهضاب

طريقمنهاالشرقيالجزءيعبروكان.بالعروقتعردتاللون

والحجاز.العراقبينالرابطزبيدةبدربالشهيرالحج

الساحلىالسهلطوليبلغ.الشرقيالساحليالسهل

معدلويبلغكم005نحوالعربيالخليجعلىالسعودي

عنكثيرايرتفعولامنخفضبأنهوشميز.كم06عرضه

السبخاتفيهتكثرولذلكالبحر،سطحمستوى

المجاورةالمياهوتتسم.الرمليةوالتلالالملحيةوالأرا!ي

بروزإلىأدىالذيالأمر،ضحلةبأنهاالخليجلساحل

غناهاوإلى،المرجانيةالشعابوتكونوالرؤوسالخلجان

الإقليملسكانالرزقموردشكلااللذينواللؤلؤبالسمك

المزارعينلتشجيعالدولةوفرتهاالتيالزراعةدعاثمأحدالزراعيالبنك

اكراعة.فيللتوسع
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امشراتيجيةميزةحتسبتاالممطقةهذهأنإلا.عديدةقرونا

حقولهاتحويإذ،النفطاكتشافبعدكبيرةاقتصادية

النفطاحتياطاتأضخممنواحداوالبريةالبحريةالنفطية

الداخلباتجاهالساحليالسهلويليالعال!ا.فيالمعروفة

بمياهالغنيةوالحصىالرمالمنالمت!صنةالأحساءسهول

مهمة.زراعيةمساحاتترويالتيوالابارالعيون

عامبشكلأصسعوديةاالعربيةالمملكةمناخينتمى.المناخ

شندرةأ!شديدابالجفافالمتسمالصحروايالمناخإقليمإلى

الأشكالوتعددالبلادمساحةلاتساعنظراأنهإلاالأمطار،

ففى.التفصيليةالمناخيةخصائصهالهافإنفيهاالتضاريسية

خطمنالقرببسببالحرارةدرجاتترتفعالصيففصل

بشكلتصلالتيالشمصرلأشعةالتعرضوشدةالاستواء

يبينإذ؟إقليميةفروقتسجي!!معولكن،عموديشبه

الجبليةالمناطقشييوأجوشهرفيالكبرىالحرارةمتوسط

تقترنحيثالساحليةالمناطقفيويرتفع،م642العالية

فىم954الدروةإلىويصلم537إلىلالرطوبةالحرارة

حافاالهواءيكونحيثالداخليةالمناطقوسائرنجدهضبة

شص!!فيالحرارةدرجاتوتعتدأ!.نسبياباردةوالليالي

درجةدونماإلىينايرشهرفيتنخفضقدلكنهاالشتاء،

وشماليها.البلادوسطمنواسعةأجزاءفيالتجمد

كمياتهافيتختل!ل!ضهاجداقليلةفهيالامطارأما

الشتاءفص!!فيالأمطاروتسقطوخصائصها.وتوريعها

أنحاءمعظمفيملم02.-أ5بينماتتراوحبكميات

يستقبلالذيالغربيةالجنوبيةالمرتفعاتإقليماباستثناءالبلاد

بينماتتراوحالصيففصلفيغزيرةأمطارا

فجأةتنهمر!ميليةلأنهاالأمطاروتتصف.ملم00-2005

بكمياتتسقطقدأنهاكماقصير.وقتبعدتنقطعثم

الأعوامأوالتاليالعامفىتماماتتوقفث!اعامفيكبيرة

والترابيةالرمليةللعواصفالبلادوتتعرض.العحسأوالتالية

لاشتدادنواأ!حيف!افصلالربئوخلالفصلأواخرفي

ويساعد.الجويالضغطانخفاضاتبفعلالرياحهبوب

الجافةوالتربةاشمالانتشارالعواصفتلكتأثيرشدةعلى

واسع.نطاتعلىالمفك!ف

الاقتصاد

أواسطقبيلتاريخياتطوراالسعوديالاقتصادشهد

إنتاجلتضاعفنتيجةالعشرينالقرنمنالسبعينياتعقد

الزيتمنالمنتجةال!صمياتازدادتإذ.وعوائدهالنفط

هـ،أ093عامفييوميادرميلمليون8.3منالخام

يوميابرميلمليون5.1بمعدلالذروةإلىلتصلأم079

هبوطاالإنتاجيتأرجحثمأم!79هـ،أ993عامفى

عامفيبرمي!مليون4.6ليبلغالتاليةالسنواتفيوصعودا

الشرقية.المنطقةفيالبحرعلى!قامالغازفصلمجمع

الدولمنظمةفيعضووالسعودية.أم099أهـ،141

)أوبك(.للنفطالمصدرة

الوطنى.للاقتصادجداسريعنموإلىالتطورهذاأدى

الوطنيالناجتضاعفهوذلكعلىمؤشرأبلغولع!!

قيمةقفزتإذعاما،28فىمرة33منسثرأالإجمالي

دولاربليون4.4منالبلادأنتجتهاالتيوالخدماتالسلع

1452866نحوإلىأم969أهـ،938عامفيأمريكي

الأمر،أم799هـ،أ417/1184عامفيدولاربليون

خمسيةتنميةخططوتنفيذتبنيمنالبلادم!شالذي

توجهاتهافىركزتأم079هـ،أ093عاممنذطموحة

القوىوتنمية،الأساسيةالبنياتإنشاءعلىالرئيسية

بتطويروذلك،النفطيغيرالاقتصادروافدوتنويعالبشرية

والزراعة.والتعدينكالصناعةالأخرىالإنتاجيةالقطاعات

!نبعمدينة!يالكهرباءلإنتاجالبخاريةالتوربينيةالمولداتمحطة

الصناعية.
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أهممنالطبيعيوالغازالنفطيعد.الطبيعيةالمصادر

ضخمةثروةمنهماتملكإذالبلاد،فيالطبيعيةالمصادر

ومنبرميلبليون5.026النفطمنالثابتاحتياطيهايبلغ

حتىقياسيمكعبقدمتريليون5018.الطبيعيالغاز

ثروةتوجدذلكجانبإلىأم،099أهـ،141عام

معدنيمكمن002.4صتالكشفتمفقدمتنوعةمعدنية

تتراوحطنمليون5.9يباث)باحتياطيالذهبشملت

/طن(برام27-5.2منالذهبركائزنسبةفيها

والألومنيوموالحديدوالرصاصوالزنكوالنحاسوالفضة

والفوسفاتالصناعيةوالمعادنواليورانيو(النادرةوالمعادن

للبناء.الاوليةوالموادالحجريوالفحم

المملكةفيالصناعيالإنتاجهيكليتكون.الصناعة

الصناعاتهمارئيسيتينوحدتينمنالسعوديةالعربية

)المتوسطة(.التحويليةوالصناعاتأضقيلة()1الأسامسية

النفطعلىمعظمهافىتعتمدالأساسيةالصناعات

العامالقطاعوتشغيلهابتمويلهاويقوم.الخامالموادلتوفير

المتطورةوتقنيتهااستثماراتهاحجملضخامةنظرا

فيالصناعاتتلكوتتمثل.للطاقةالمكثفواستهلاكها

مشويا،برميلمليون256والبالغالنفطتكريرمصافيإنتاج

المعادنصناعةجانبإلىالبتروكيميائيةالصناعاتوفى

أهـ،141عامفيطنمليون41إنتاجهابلغوالتيالثقيلة

.أم099

منمتنوعةسلسلةمنتتكونالتحويليةالصناعات

والصناعاتالبناءوموادالغذائيةكالموادالصناعات

ويديرهاالصناعاتهذهويملك.الختلفةوالمعدنيةالكيميائية

حوافزعدةعلىأررولةامنيحصلالذيالخاصالقطاع

الأجلطويلةالصناعيةالقروضتقديممثل،وتشجيعيةمالية

فيالعمالوسكنللمصانعالأراضيوتأجيرفوائد،بدون

بأسعاروالخدماتالمرافقبكاملالمجهزةالصناعيةالمناطق

الشراءعندالوطنيةللمنتجاتالأفضليةوإعطاء،رمزية

كافةالضرائبأنواعمنالكاملوالإعفاءالدولةلمؤ!سسات

رألرمن%5.2بواقعتحمسبالتيالإسلاميةالزكاةماعدا

(.كاملعامعليه)مرالحولعليهحالإذاالمال

الصناعاتقطاعفيالمنتجةالمصانععددبلغوقد

دولاربليون26نحوتستثمرمصنع003.2التحويلية

حققتوقد.وعاملموظفألف051وتشغلأمريكي

بليون3.3(النفطمنتجات)بدونالصناعيةالصادرات

والمعدنيةالبتروكيميائيةالمنتجاتبنتوزعتأمريكيدولار

وينبع.الحمي!طفيالمسالدةوالصاعاتالصناعيةلعملياتمئات!يتتمتلالتحويليةالصاعاتنحوالسعوديةالعربيةالمملكةسياسة
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،5--إألم!جيلا:!!!بمأ!ول

ا!-أ+7ككل!ا-++لم6--

محسرح!!ح!3)/573 !ح!ن!ع!،لمسه!!!

المملكة.فىالتروليةاللن!ثآتإحدىمنجات

عامفي%23الأخرىالتحويليةوالمنتجات77%

.أم099هـ،أ141

العربيةالمملكةفيالزراعيةالتنميةحققت.الزراعة

المعوقاتمنلالرغموجيزةفترةفيكبيراتطوراالسعودية

وضآلة،الجوفيةالمياهومحدوديةالأمطاركقلةالعديدة

بينالزراعيةالأراضىوتناثر،الوطنيةالزراعيةالعاملةالأيدي

والأودية.والمرتفعاتالصحراويةوالهضابالرمليةالكثبان

الزراعيالقطاعلإنعاشبذلتقدحثيثةجهوداأنإلا

الزراعيين،المستثمرينعليمجاناالبورالأراضيكتوزيع

وشراءفوائد،بدونالاجلطويلةالزراعيةالقروضوتقديم

المزارعينمنالحبوبخاصةالاستراتيجيةللمحاصيلالدولة

منالبلادنقلتجهودهذهكل.ذلكوغيرعاليةبأسعار

مرحلتيإلىالغذائيةاحتياجاتهامعظماستيرادمرحلة

الساأنواعبعضفىالخارجىوالتصديرالذاتيالاكتفاء

فيالقمحمنإنتاجهابلغفقد.كالقمحالغذائية

يتجاوزلاكانأنبعدطنمليون8.3نحوأم99أعام

المزروعةالمساحةوتضاعفت.أم079عامفيطن0003

ألف385منفازدادتعاما17خلالمراتأرلغنحو

جيمحصصص

المملكةأصبحتأدفىالدولةمجهوداتأثمرت.القمحزراعة

له.مستوردةكاتأنسعدللقمحمصدرة

الزراعيةالرقعةزيادةفيوماعدللزراعةالمياهولرالمحوريالرينظام

المم!!ة.أحاءلى

مليون4.1نحوإلىام739أهـ،393عامفىهكتار

الحبوبعلىموزعةام099أهـ،141عامفيهكتار

.%27وال!علافوالفواكهوالخضراوات73%

في%()7ءالمزروعةالمساحةنصفمنأكثروتتركز

المنطقةتليها،والقصيمالرياضبإمارتيالوسطىالمنطقة

ونجرأنوعسيرجازانإماراتفي%(1)9الغربيةالجنوبية

حائلإماراتفى%(1)3الشماليةالمنطقةثم،والباحة

على%(11)المزروعةالمساحةباقىوتتوزعوالجوفوتبوك

الصادراتوبلغت.الترتيبعلىوالشرقيةالغربيةالمنطقتين

الدواجنولحوموالبيضوالتموركالقمحأخذائيةاالسلعمن

عامفيطنمليونييقاربماالخضراواتوبعضوالألبان

.أم099هـ،أ114

قدرتحيثالبلادفىالحيوانيةالثروةعناصروتتعدد

2.4نحووالماعزرأسمليون،7ءالضأنمنكلأعداد

402نحووالأبقاررأسألف184والإبلرأسمليون

الأسماكلصيدنشطةصناعةوتأسست.رأسألف

تمطن،029294نحوالمحلىالصيدكمياتوبلغت

عامفىالخارجإلىنصفهامنيقربماتصدير

.ام399أهـ،441

السعوديةالعربيةالمملكةتتمتع.والمواصلاتالنقل

البلادأجزاءبنفيربط.عصريةومواصلاتنقلبشبكة

كم396778أطوالهامجموعيبلغالمعبدةالطرقمنشبكة

إضافة(والسريعةالمزدوجةالطرقمنكم947.4)منها

أهـ،416عامحتىالزراعيةالطرقمنكم19لأا70لنحو

الوظائفمتعددةبحرياميناء23البلادوتملك.أم159

أهمها:(الأسماكصيد،النفطشحن،صناعية،)تجارية

والدمامالأحمرالبحرساحلعلىوجازانوينبعجدةموانئ

العربى.الخليجساحلعلىوالجبيل

ومسيلةيعدالطيرانفإنالبلادمساحةلاتساعونظرا

)الخطوطالوطنيةالطيرانشركةوتعتبر،حيويةنقل

ذإ،الأوسطالشرقفىالشركاتأكبرمن(،السعودية



07تخدمطائرات011منالجوياسطولهاتحكون

فيكبرىدوليةمطاراتثلاثةبينها)منوطنيامطارا

مجدولة(برحلاتمطارا2وهوالظهرانوجدةالرياض

وأمريكاوأوروبارإفريقيااسيافيخارجيامطارا46و

الشمالية.

(ام399عامكم093)الحديديةالخطوطتزالولا

للركابقطاراتأربعةتنطلقحيثإقليميطالغذات

المنطقةوموانئومدنالرياضالعاصمةبينيومياوالسلع

الشرقية.

معظمالهاتفيةالشبكةتغطي.الاتصالاتوسائل

السعوديةوالقرىالمدنمئاتوتستطيعالبلاد،أنحاء

وتصدر.العالمفيدولة002منبأكثرمباشرةالاتصال

يوميةصحيفةعشرةثلاثالسعوديةالعربيةالمملكةفي

كما.الإنجليزيةباللغةوثلاثالعربيةباللغةمنهاعشر

إرسالومحطاتللتلفازقنواتثلاثالمملكةتمتلك

القمرفيالمملكةوتشترك.الصناعيةللأقمارواستقبال

.عربساتالعربيالصناعي

.السياراتلكثرةلظراالشديدبالازدحامشسمالرياصفيالسيرحركة

الحطوطفيالسيرحركةلتسهيلوالأنفاقوالجسورالحأرجيةالطرق

الطويلة.
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العربيةالمملكةصادراتبلغت.الحارجيةالتجارة

بليون5.45نحوام499أهـ،415عامفيالمسعودية

هذهقيمةأعشارتسعةالنفطشكل،أمريكيدولار

آسياأسواقإلىالسعوديالنفطمن%93ويتجه.الصادرات

إلى3%واالشماليةأمريكاإلى%27و،الأقصىوالشرق

العشرويتمثلوأستراليا.إفريقيابينالبقيةوتتوزعأوروبا.

الكيميائيةالمنتجات:مثل،النفطةغيرالصادراتفيالمتبقي

الغذائيةوالموادالنقلومعدأتالعاديةوالمعادنوالبلاستيكية

والشرقواسيا37%،العربيةالدولبينوتتوزعوغيرها.

.%01وأسترالياوإفريقيا%02الغربيةواوروبا%33الأقصى

أمريكي،دولاربليون.323الوارداتقيمةوبلغت

والشرقواسيا%،45أوروباأسواقمنمعظمهايأتى

.%71الشماليةوأمريكا،%82الأقصى

والمعداتوالأجهزةالالاتفيالوارداتأهموتتمثل

والحديدالغذائيةوالموادالموأصلاتومعداتالكهربائية

والملابسوالأقمشةالكيميائيةوالمنتجاتومصنوعاته

والمجوهرأت.والحليوالذهبوأجزائهاوالسيارات

بديع.ليليومن!روجسورهبأنفاقهلالرياضفهدالللكطريق

وتقاطععبدالعزيزالملكطريقعلىطبقاتثلاثمنمروريجسر

.الرياضفيالحليحلتحارع
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الرياففىالففايةالاتصالاتمراكزأحد

كا..--7...--ررى-.كن!-3

مشروعتشعيلأسلوبيقوم.الجديدةالدمامحديدسكةمحطة

الرياضإلىالدماممررحلاتانطلاقعلى،الحديديالحط

فيلالقطارالنماىخدماتوتوسيعلتطويرحصطاوهاك.والعكس

المم!!.

أهـ،351عامالدمامفياكتشم!منتحةلئرأول7رقمالدمامبئر

.أم632

فيالمستشمياتأقيمتحيتبمالتنميةمرت!صاتأحدالمواطنصحة

31.العافىالمتوفرةاطيةاالوسائ!!حدتلحوحهرتاطمل!ءألحاءحميع

فيهاويمدو،عشرةالاثمتىتهامةعقباتإحدىالباحةعقبةمنقسم

الماطقبينماالاتصالويسرالحبالأعافياخترقالديالطريق

أرراحلية.واالساحلية



طرازعلىصممحيث،بالرياضوالهاتفوالبريدالبرقوزارةمبنى

وفريد.مميز

إلىتحولتالممطنعمةمناللهحباهابماالسعوديةالعربيةاللملكة

البحر.باطنمنالنفطنجعضويستخرج.العالمبلادأغنىمنواحدة

287يةلسعودا

.بالرياضوالتلفازالإذاعةيضمالذيالإعلاموزارةمجمع

معاملم!تنطقسما4،-511بينأقطارهاتتراو2أنابيبخطوط

طولهيبلغالدي،غر!-شرقالحامالزيتانابيبحطبدايةعندلقيق

الأحمر.البحرساحلع!ينبعإلىويمتدكم،أ،002



بةلسعودا288

حدماتلىللتوسعأدىبا!لملكةوالوارداتالصادراتازدياد

إحدى.المحتلفةالبضائعمناولةبوسائلوتزويدهاأدائهاوتحسينالموانئ

.بالدمامعدالعزيزالملكبميناءراسيةالبواخر

لاريخيةنبذة

شبهأخماسأربعةالسعوديةالعربيةالمملكةتحتل

فىسحيقةعصورإلىتاريخهايمتدالتىالعربيةالجزيرة

هذاتتناولأتهطأالمقالاتمنالعديدالموسوعةوتضم.القدم

الأثريةالمواقعانظر:.مختلفةجوانبمنالتاريخىالبعد

الحجازبم،العربيةالجزيرةشبهبمالعرب؟العربيةالجزيرةفي

والجغرافيةالتاريخيةالمواقعمنكبيرعددإلىبالإضافة.نجد

.لأخرىا

بنمحمدبنسعودجدهمإلىالسعوديينتسميةتعود

بعدهمنأولادهتلاهثمالسعوديةللأسرةالأولالمؤسسمقرن

مراحل:ثلاثإلىاسمعوديةالدولةتاريختقسيمويمكن

بقبولالدودةهذهتبدأ.الأولىالسعوديهالدولة

الوهابعبدبنمحمدالشيخلدعوةسعودبنمحمد

البضائعلمناولةالتسهيلاتحميعبهتتولرالإسلاميجدةميناء

علىتجهيزهاتمالبحرلحجاجتسهيلاتيقدمكما،والواردةالصادرة

الظم.أحدث

الإصلاحى،والفكرالسعوديةالقوةبينالارتباطوحدوث

محمدالأميرعلىالوهابعبدبنمحمدالشيخوفدحين

العربجزيرةتطهيرعلىوتعاهداالدرعيةفىسعودابن

كلمةونشربها،استشرتالتىوالخرافاتالبدعمن

العربية.الجزيرةفيوالإماراتالمدنسائرفىالتوحيد

وحصناالإصلاحيةللدعوةقويامركزاالدرعيةأصبحت

الدرعية،خارجالدعوةلنشروأتباعهالشيخواتجهلها،أمينا

.والخارجالداخلمنعنيفاصراعاذلكفىالدعوةولقيت

الاميرواجههاالتيالداخليةالمعاركأشدوكانت

أميردواسبندهامضدمعركتههيسعودبنمحمد

إلاالرياضتسقطولمطويلةفترةالصراعاستمر.الرياض

أم773أهـ،187عامسعودبنمحمدالأميروفاةبعد

القصيم.منطقةومعظموبريدةعنيزةسقوطوتلاها

علىيمتدتنورةرأسميناء

العربيالخليحساحل

آبارمناطقم!لالقرب

النفطويعد.الكبرىالنفط

السعوديةالصادراتأكبر

ويشحن،الإطلاقعلى

.تنورةرأسمىمعظمه

صهارقيفيالنفطيحرن

ضحهيتمأدإلىضخمة

بعيداالرامميةالناقلات!ي

الميناء.رصيف!عن

و-!-

!+كأ-
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الدولةاتساعكانمحمدبنالعزيزعبدالأميرعهدفي

.الاخرىتلوواحدةوالإماراتالمدنلهدانتفقدسريعا،

هـ،أ602عامالوهابعبدبنمحمدالإمامتوفي

لالخاضعةتقريباكلهانجدكانتالعامهذاوفيام197

إلىذلكبعدالعزيزعبدالأميوطموحاتوامتدتسعود.

وفي.والقطفالأحساءعلىفاستولىبنجدالمحيطةالمناطق

أهلها.ونازلكربلاءإلىوصلأم208هـ،أ712عام

وبينبينهالصلحتوقيعتمأنبعدالحجازعلىاستولىكما

أم308أهـ،182عاموفيمساعد.بنسرورالشريف

لهتحققتأنبعدمحمدبنالعزيزعبدالثانيالأميرتوفي

عظيمة.انتصارات

الدولةسلطاناتسعالكبيرسعودالأميرعهدفي

ودانتالحجاز،بلادمعظمإلىوامتدتالأولىالسعودية

حاكمامكانهفيغالبالشريفوأبقىوعماناليمنله

الناسأمنالحجازعلىالسعوديينوبسيطرةالحجاز.على

سيرهمفيالحجيجأمنكما،والخدماتالسلعوتوافرت

منالموبقاتكلواختفت.الوققطاععلىبالقضاء

المقدسة.الأماكنحول

لواءحملهالقاءالأولىالسعوديةالدولةواجهت

الوهابعبدبنمحمدللشيخالإصلاحيةالسلفيةالدعوة

مقاومةكانتالمقاومةألوانوأبرز.الخارجمنعنيفةمقاومة

ضدالأسلحةمنالعديدالعثمانيونوجهحيث،العثمانيين

بدعةأنهاالدعوةصورمنالكتابمنفجندواالدعوةهذه

مقاومةيليها،الإسلاميالعالموحدةضدوأنهامنكرة

ومصالحهمنفوذهمعلىيخشونكانواالذينالبريطانيين

الأولىالسعوديةالدولةماواجهأخطرولعل.الخليجبمنطقة

تنفيذاعلىمحمدبنطوسونقادهالذيالمصريالهجوم

الوهابية.الدعوةعلىبالقضاءالعثمانىالسلطانلتوجيهات

السعوديوالجي!المصريالجيمقبينالحروباستمرت

اهـ،233عامحتىأم181أهـ،226عاممن

الجيشلقائدسعودبنعبداللهباستسلامواشهتام818

لأخيهخلفاالجيشقيادةتولىالذيباشاإبراهيمالمصري

محمدوأرسلهمصرإلىسعودبنعبداللهوأرسل.طوسون

العثمانيالسلطانلدىبالتوسطووعدهالاستانةإلىعلي

سقطتوبذلكهناكبالإعدامعليهحكمأنهإلاعنهبالعفو

الأولى.السعوديةالدولةانظر:.الأولىالسعوديةالدولة

منالمصريالجي!قانسحب.الثانيةالسعوديةالدولة

حتىبالحجازواستمر،أم182هـ،ا237عامكلهانجد

استعادةالسعوديونحاول.أم084هـ،ا256عام

منهاالمصريينانسحابتركأنبعدنجد،فىسلطانهم

كانصعوباتعدةالسعوديينوواجهتجمة،اضطرابات

أمرائهم.بيننشبتالتيوالخلافاترشيد،آلقوةأهمها

وكثيراالرياضسعودالعبداللهبنتركيالأميراستعاد

بيدتركيالأميرقتلثم،فيصلابنهبمساعدةآبائهملكمن

بنفيصلالأميرتولى.الرحمنعبدبنمشاريعمهابن

(أم848ا-834أهـ،264-أ25)0الحكمتركي

بهاوالسلمالأمنوينشركلهانجدايستعيدأنوامشطاع

للحكمخاضعةتزاللاكانتالتيالحجازإلىيتطلعوأخذ

بقيادةحملةمصرفأرسلت،عليهالمصريينأثارمما،المصري

علىالتغلبمن-بسيطةمقاومةبعد-تمكنتباشاخورشيد

عبداللهوولديهجلويأخيهمعوأرسل،فيصلالأمير

عاممنهبدلأسعودبنخالدوعينمصر،إلىومحمد

وولواسعودبنخالدنجدأهلخلع.أم084هـ،ا256

أخرىمرةنجدإلىفيصلعاد.لهخلفاثنيانبنعبدالله

حدثوفاتهبعد.حياتهطوالعليهاالسيطرةمنوتمكن

السعوديينجانبأضعفمما،أبنائهبينالسلطةعلىصرأع

نجد،علىالسيطرةمنتمكنالذيرشيد،ابنجانبوقوى

آلالعزيزعبدالملكوالدفيصلبنعبدالرحمنعليهاوولى

الخضوعمنفيصلبنالرحمنعبدالأميرأنفسعود.

برحيلانتهتبينهما،معاركعدةفدارترشيدبنسملطان

الصباحآلضيافةفيونزلالكويتإلىعبدالرحمنالأمير

السعوديةالأسرةبذلكوأنتهت.أم198هـ،أ103عام

الثانية.السعوديةالدولةانظر:.الثانية

السعوديةالدودةظهوريرتبط.الثالثةالسعوديةالدولة

الملكبشخصيةالانالسعوديةالعربيةالمملكةأوالثالثة

أصرفقد،تركيبنفيصلبنالرحمنعبدبنعبدالعزيز

الرياضإلىفاتجه،وأجدادهابائهملكيعستعيدأنعلى

أميربمساعدةجيشاجضأنبعدمعاركهأولىوخاض

عاود.المعركةهذهخسرولكنهرشيد،الضدالكويت

فيفخرجأتباعهوبعضنفسهعليمعتمداأخرىمرةالكرة

محمدأخوهبينهممنالاشداءخلصائهمنرجلاستين

مساعد.بنالعزيزوعبدجلويبنعبداللهعمهوابن

الأسواراقتحاممنوتمكن،الرياضالعزيزعبدالملكحاصر

منالرياضحاكموعجلانأتباعهبينعنيفصراعودار

لاقوأتأوهنمما،عجلانبمقتلانتهىالرشيدآلقبل

الملكبعودةالناسوعرف،منهمكبيرعددوقتلالرشيد،

العزيزعبدالملكانتصاراتوتوالتحولهفالتفواالعزيزعبد

ما309هـ،ا032عامففى.ابائهأملاكلاستعادة

ما409اهـ،321عاموفيوالأفلاجالخرخعلىاستولى

هـ،ا322عاموتمكن،والوشمسديرعلىاستولى

.بريدةثم،عنيزةعلىالسيطرةمنأم509

الأحساءلهدانتحتىجهادهالعزيزعبدالملكوواصل

وهىخاصةبهتتصلبريطانياجعلمما،المدنمنوغيرها

وعقدت،الأولىالعالميةالحربهيكبرىحربعلىمقبلة
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مواسخاوأكترالسعوديةالعربيةالمملكةمدنكبرياتإحدى،جدة

المائيةبالألواداطوحهاهدهمعلادسلمادالمنانرسم.وحركةلشاطا

لىإللقادم!صمدحلالي!صدأصلاا!ياءاألمتئ.م81ء.هـ،أ762عام

رشيسيامريم!االآلىجذةأصسحتوقد.الثريم!!الحرم!!ولزيارةالحح

والصماعة.اضجارةواللأعمال

علاقاتتحسنتالحربهذهخلالالعقير.معاهدةمعه

تركيابهزيمةالحربوانتهتبالإنجليزالعزيزعبدالملك

محلليحلالحجازشريففقفزالعربيةالجزيرةعنوجلائها
وهيالعزيزعبدالملكتنتظرأخرىمهمةوكانت.أحثمانيينا

بعدعليهماالسيطرةلهتمتاللتينوعسيرحائلعلىالسيطرة

مكة.وأشرافرشميدلمبنعنيفصراع

حس!توالشريفأحزيزاعبدالملكب!تالعلاقةتوترت

الحدودعلىأ!اقعتيناوخرمةتربةمنطقتيعلىالنزاعبسبب

تومميعإلىمنهماكليسعىحيثوالحجاز،نجدبينالفاصلة

بريطانيااقترحتالخلافاتتفاقمتولما،ملكهوامتدادلمملطانه

فيبالكويتالمؤتمروعقدبيحهما.الأوضاعالتسويةمؤتمرعقد

أطماعلتعارضالمؤتمروفشلأم239ديسمبرهـ،أ234

العزيز.عبدالملكطموحاتمعحسينالشريف

والخارجية،الداحليةسياساتهفيحسينأحشريفاتخبط

حملةفأرسلالمواتيةال!وفمنأحزيزاعبدالملكواستفاد

مأ429سبتمبر26هـ،أ343صفر26فيعسكرية

نفسهأمحامامنأكتوبروفى.الأشرافلمحواتدحرمنتمكنت

تباعاالانتصاراتوتوالتمكة،السعوديةالقواتدخلت

الحجازملكنفسهوأعلنجميعها،الحجازفتحلهتمحتى

أهـ،351فيملكيامرسوماأصدرث!اوملحقاتهما.ونجد

اسماتحتالختلفةالمملكةأجزاءبتوحيدأم329سبتمبر22

وفاةبعدالحكماعلىتوالىثم.السعوديةالعربيةالمملكة

سعودالملكأبناؤهأم39ءهـ،أ372عامالعزيزعبدالملك

خادمالانالح!صمويتولىخالد،الملكث!افيصلالملكثم

عبدالعزيز.بنفهدالملكالشريفينالحرمين

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

سعودآلعبدالعزيرب!عمداللهلاشاإبراهي!

تركىبنفيصلبنعبداللهعبداللهلرتركى

تركيلنديصلب!عبدالرحمنسعودآلأعريزعدال!حالد

سودآلعمدالرحمنب!عبدالعريزسعودآلاحريزعدابنسعود

محمدب!عبدالعريزمحمدساعزيزعمدابنسعود

سعودآلعبدالعزيزلنفهدتركيسفيص!!برسعود

عبداللهلنتركىب!فيصلمقرلىبنسعود

سودآلعبدالعزيزل!ديصلسعودآلا!ريرعبدال!سلطاد

سودبنمحمدحس!!الشريرو

علىمحمدلاصراحتريروا

الثانىمحمودتيالىب!عبدالله

سعودلنمشاريسعودل!عبدالله

دباءوأعلماء

حمزة،تةشحامصطمى،الأعطمىا

سرورمحمد،اصباداالقدوسعد،لألصاركبا

اللهبحاةمحمد،صديقىعبدالعريرلار،الر

عزيز،ءصيال!صيماعبد،دلجهياا

مصطفىعلىالطمطاوي،الحاسرحمد

محمد،!عبدالوهالنااسحمناعمدهرط،زمحشري

لغمورعبداحمدأر،عطاحسرمحمد،ريداد

صالححمدأ،يلقددرشامحمد،ل!اسا

سعيدمحمد،لمسلمامحمدحمدأ،لسباعيا

علىمحمد،معريحسير،دسرحا

للهعبدا،نصيفعليلرمحمد،السوسي

عحرمحمد،يراشا

الإداريةالمناطق

ممطقة،الشرقيةمحطقة،حةالبا

مسطقة،عسيرمسصقةأ،تبوك

ممطقة،القصيمسطقة،دحارا

منطقة،المورةالمديمةممطقة،الحوف

!نطقة،المكرمةمكة!سصقةأ،حائل

منطهقةنجراد،ممطقة،الرياص

!مطقة،الشماليةالحدود

المدن

المكرمةمكةالطهافالحبيل

مدية،الصناعيةيحبعالمنورةالمديةحدة

وثقافيةعلميةمراكز

النبويةوالسيرةالسنةحدمةمركزالعالميةفيصلالملكجائزة

العامةعبدالعزيرالملكمكتسةعدالعريزالملكدارة

الوطنيةفهدالملكمكتبةلطباعةفهد!حفالملك

والثقادةللتراثالوطنىالمهرحادالمتريروالمصحرو

العالميةالعرلمجةالموسوعةالملاتصالاتفهدالملكمدية

الفطريةالحياةلحمايةا!طنيةاالهيئةالمصائية

لإممائهاالححأبحاثمركر

السحيلأدحاتمركر



صلةذاتأخرىمقالات

يةلسعودامكوراأ

فهدالملكإستاد

الإسلام

الأحمرالبحر

فهدالملككأسعلىالقاراتبطولة

السعوديةالشباببيوت

العربيةالدولفيالتعليم

العربيةالدولجامعة

فهدالملكجسر

الثانيةالحليجحر!

العرليةالبلادفيالبريالحيوان

العريالحليج

سكوفيلدحيد.

الأولىالسعوديةالدولة

الثالثةالسعوديةالدولة

الثانيةالسعوديةالدولة

الربيةالجزيرةشبه

الأوسطالشرق

هناءلداصحراء

لطولاالربعصحراء

الكبيراصفوداصحراء

العريةالممم!!ةالمال!ص"العائلة

يةالسعود

العربيةالدولعملات

عبدالعزيزبنسلطانمؤ!سسة

الخيريةسودآل

الوطميعسيرمتنزه

بالرياضالصاعيةالمديسة

اللإسلاميةالممظمات

الخليحيةالممظهمات

العربيةالممظهمات

الحريرة!يالأثريةالمواقع

العربية

العربيةاجلادافيالبريالنبات

السعوديةفيالشورىلظام

النمط

سباق،الهجن

الموفموعصرعنا

الحكمنظام

الوطيةالحكومة-أ

)الإمارات(المحليةالحكومات-ب

المملكةفيالمماطقنظام-ح

السعوديةالعربية

السكان

الرحلالبدو-أ

القرىسكان!-

المدنسكان-ح

التعليم-د

والمناخالسطح

وعسيرالحجارجمال-أ

نجدهضبةب-

الر!ليةالصحاري-ج

لاقتصادا

الطيعيةالمصكمادر-أ

الصناعة!-

الزراعةج

تاريخيةنبذة

فيال!داريةالتنظجمات-د

السعوديةالعربيةالمملكة

الماطقمجالسهـ-

القضاء-و

ةرلعمااهـ-

لشعبيهةااغودا-و

والأزياءالطعام-ر

السياحيةالماطق-ح

الساحلىالسهل-د

الشرقى

المساخهـ-

والمواصلاتالنقل-د

الاتصالاتوسائلهـ-

الحارجيةالتحارةو

بمالأودىالسعوديةالدودةانظر:تاريح.،السعودية

السعوديةبمالثانيةالسعوديةالدولةبمالثالثةالسعوديةالدولة

سعود.آلالرحمنعبدبنالعزيزعبد(بمتاريخية)نبدة

أوراقمنالمصنوعالجافأوالرطبالمسحوقالسعوط

ثموالرطوبةبالحرارةأولأالتبغتخميريتمحيث،التبغنبات

192رددواإسعيد

أحدبينالرطبالسعوطويوضع.وسحقهتجفيفهشم

استنشاقهفيمكنالجافالسعوطأما.واللثةالخدجانبي

وضعهأيغمسهأواللثةعلىحكهأوالأنففتحةعبر

للسعوطويضاف.السفلىوالشفةاللثةبينالفمفيعادة

يؤديأنالممكنومن.مذاقهلتحسينمتنوعةنكهات

المتعلقةالأعصابفىاضطرابإلىالسعوطتعاطى

الروأئح.بينالتمييزعلىالقدرةتقليلوإلى،الشمبحاسة

منيزيدقدالسعوطاستخدامأنالأطباءمنالكثيرويعتقد

اللثةأمراضمنوغيرهالفمسرطانإحداثخطورة

.لأخرىا

العطام!.عودويسمىالسعوطنبات.فبات،السعوط

وعلىالرطبةالحقولفىينمو،التحملشديدمعمرنبات

سميوقد.الشماليةوأمريكاوآسياأوروبافيالطرقامتدأد

الناسبعضتجعلالقويةرائحتهلأنالعطاسبعود

سم.6و.03بينطولهليتراوحالنباتوينمو.يعطسون

مدببةأوراقوله،الرمادياللونإلىيميلعامبوجهوهو

فىبيضاء،اللونقشديةوالأزهار.داكنةخضراءطويلة

متدلية.ورديةهامات

-8012هـ،685-)506الحسنأبوسعيد،ابن

أندلسي،جغرافيسعيد،بنعلىالحسنأبوأم(.286

علىسعيد،بنيبقلعةتعرفالتييحصبقلعةفيولد

أشبيليافيتعليمهوتلقي،غرناطةغربيشمالكم52بعد

الخليجإلىالاقصىالمغربمنالعلمطلبفىوتبقل

كاتباسعيدابنكان.بتونستوفيويرجكأنه،العربي

بنعمارالمعروفالصحابيإلىنسبهويرجعوشاعرا،

كتابيه:إلىالجغرافيافيسعيدابنشهرةوترجعياسر،

عنفيهتحدث،العربلسانبحلىالمحيطالأربفلك

أنهارمنبهاوماالأقاليممنوموقعهاوكورهاالبلاد

منعليهاتداولمنأنباءكذلكوشناول،ونباتاتومعادن

بلادعنبالتفصيلالكتابمقدمةفىويتحدثالملوك

الأندلحه!.

الطولفيالأرضبسطفهوالاخرالكتابأما

وقدوالبحار،والأنهاروالجبالبالمدنجداولوهووالعرض

قسموقد،بدقةوعروضهاالبلادأطوالسعيدابنحدد

الاستواءخطشماليثمانية،أقسامتسعةإلىالأقاليم

عشرةإلىإقليمكلقسمثمالاستواء،خطجنوبىوواحد

جزائروحتىالخالداتالجزائرمنابتداءطويلةأجزاء

(.)اليابانالسيلي

أستاذسعيد،إدوارد(.-م3591)إدوارد،سعيد

علىمشهورأمريكيعربىفلسطنيوناقدومفكر،جامعي
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المتحدةالولاياتمستوى

فىولد.والعالمالأمرلكية

أسرةفىبفلسطينالقدس

بروتستانتية،نصرانيةعربية

فىالأولىتعليمهوتلقى

فىعاشثمومصر،القدس

الأمريكيةالمتحدةالولايات

الخامسةفيكانأنمنذ

سعيدإدواردويعمل.عمرهمنعشرة

للأدبأستاذاالان

.نيويوركفيكولومبيابجامعةوالمقارنالإنجليزي

اهتماماتهفإنمرموقا،أدبياناقداكونهإلىبالإضافة

القضيةحولتتمحورواسعةمتعددةوالمعرفيةالسياسية

أعلسطينية،اوالهويةالثقافةشرعيةعنوالدفاعالفلسطينية

كما.أسفلسطينياالشعبوحقوقالقضيةهذهعدالةوعن

بينالعلاقةعلىلمجناولهاالتيوالموضوعاتاهتماماتهتتركز

رؤيةوتش!جل،ناحيةمنالغربيةالثقافيةوالهيمنةالقوة

إدواردويوضح.أخرىناحيةمنوللقضاياللعالمالناس

فيتاريخيةوبتفاصيلعديدةبأمثلةالمسألةهذهسعيد

إلىالغربونظرة،الغربفيوترعرعها،الصهيونيةمسألة

.الأخرىالعالموثقافاتوالمسلمينوالإسلامالعرب

والخبراءالغربىالإعلامأنكيفسعيدإدواردويشرح

تتضاضالغربيةالثقافيةوالإمبرياليةأمخربيةاالسياسعةوصماع

،المطافنهايةفىعادأسةغيرغربيةمصالحلتحقيقكلها

إلىثقافيامنحازغربيخطابإيجادطريقعنوذلك

ومصالحه.الغرب

كونراد،جوزيفمسها:الكتبمنكثيرسعيدلإدوارد

المسألة،الاستشراق،والطريقةالقصد:البدايات

لوموالناقدبموالنصالعالم،الإسلامتغطيةبمالفلسطينية

بمالفلسطينيةوالمسألةالزائفالمدرسيالبحث:الضحية

والإمبريالية.الثقافة

هذاوفي،التنازلسياسةأم499عاملهصدر

عقدلسياسةالرافضموقفهسعيدإدوارديشرحالكتاب

وإسرائيل،الفلسصسه!التحريرمنظمةبينعادلغيرسلام

الفلسطينيالشعبنضالتاريخالكتابيتناولكما

والكتاب.أم499حتىأم969منذمصيرهلتحقيق

.الفترةهذهمدىعلىكتبتمقالاتمجموعة

-؟أهـ،56-؟)عروبةأبيبنسعيد

.البصريالسضرأبو،اليشكريعروبةابيبنسعيدبم(.773

يعتبر.مصنفحافظثقةمحدث.مهرانعروبةابىواسم

روى.البصرةفيالأبوابعلىالحديثفيصنفمنأول

السدوسى،وقتادةمميرين،بنومحمد،البصريالحس!عن

مهرانبنسليمانعنهروى.عنهالرواةأثبتويعتبر

وإسماعيل،الحجاجبنوشعبة،الثوريسفيانو،الأعمح!

،القطانسعيدبنويحيىجعفر،بنومحمد،عليةبن

الحديث.فيالسننكتابله.وغيرهم

أبو،الأعرابيابنالو:.الأعرابيبنسعيدأبو

سعيد.

م(.714-666هـ،ء9-)45جبيربنسعيلى

من،تابعي.الكوفيمحمدأبو،الأسديجبيربنسعيد

كثيرةأخبارتروى.ورع،فاضل،فقيه،عابد،ثقةأعلمهما.

الزبير،بنوعبدالله،عباسبنعبداللهعنروى.عبادتهعن

منوكيرهموأنس،الخدريلممعيدوأبىعمر،لنأصلهوعبدا

إسحاقوأبو،وعبدالله،عبدالملكابماهعنهروى.الصحابة

وسليمان،ثابتأبيبنوحبيب،المكيالزبيروأبوالسبيعي

قال.وغيرهمعبدالرحمنبنوحصين،الأعمشمهرانابن

عنيحفظتقدفإنكعنيتحدثكي!انظر:عباسابنله

أتاهإذابالعمىأصيببعدماعباسابنوكانكثيرا.حديثا

الدهماء؟أمابنوفيكمأتسألوني:قاليسألونهالكوشةأهل

بنمحمدبنانرحمنعبدمعخرججبير.لنسعيديعني

الأشعثابنهزمفلما،مروانبنعبدالملكعلىالأشعث

بهوبعث،القسريخالدأميرهافأحذهمكةإلىسعيدهرب

أحمدالإمامفقال.سنة05ي!صملول!ا،فقتلهالحجاجإلى

إلاأحدال!رضوجهوماعلىسعيداالحجاجقتل:حمبلبن

علمه.إلىمفتقروهو

-؟أهـ،273-؟)سلطانبنسعيلى

لممعيدبنأحمدبنسلطانبنلممعيدأم(.856

بنبدرعمهمقتلبعدوليها.عمان!علطانالبولعسعيدي،

ونشب.بمسقطوأقامأم508أهـ،022مشةأحمد،

العبدالعزيزبنلممعودالإمامعمالبعضوبينبينهقتال

عمانبلادو!عائرمسقطوأصبحتفبائسعودا،سعود،

سنةعهدهونقضأم،808أهـ،223سنةلنجدتابعة

ببعضواستعانبالإنجليز،واستنجد،أم908هـ،أ422

عمالمنمجاوريهوبينبينهالقتالوتجدد.مراكبهم

أهـ،225سنةإيرانبحكومةاستعانثمسعود.

.انهزمولكنه،أم081

معتجاريةمعاهدةوعقد.أمرهفأصببعضوعاد

الرعايابموجبهامنحأم،983أهـ،255عامبريطانيا

والمروروالمتاجرةوالإقامةالدخولفيالكاملةالحريةالإنجليز

فئوبذلك،مسقطسلطانأرا!يجميعفيبضائعهممع
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يصرونالداخلزعماءمنكثيركانمناطقالأجانبأمام

معمعاهدتينعقدكما.وجوههمفيقفلهاعلى

سنةوالثانيةأم،هـ،708أ222سنةألاولى،الفرنسيين

عاما.خمسينمنلأكثرعهدهوامتد.أم833أهـ،942

وحملزنجبار،بهاقاصداكانسفينةفيالبحر،فيومات

بها.فدفنزنجبار.إلى

م(.967-؟هـ،-95؟)العاصبنسعيد

كان.صحابيالأمويالعاصبنسعيدبنالعاصبنسعيد

يومأبوهقتل،!اتتسع!!اللهرسولماتلماعمره

الذينأحدوهو.عفانبنعثمانحجرفيتربىكافرا.بدر

وهوالكوفةعثمانولاه،لعثمانالقرآنكتابةفىشاركوا

طبرستانغزا.المدينةإلىأعادهماسرعانأنهإلاشعاب

ولاشهاميتناوب،المدينةمعاويةولاهففتحهما.وجرجان

بالبقيع.ودفنماتحتىالحكمبن!روان

-907اهـ،67-)09عبدالعزيزبنسعيد

محدث.الدمشقيالتنوخىعبدالعزيزبنسعيدم(783

الشاميمكحولأس!.العبادةكثيرمشهور،،فقيه

بنمسلمبنومحمدعمر،بنعبداللهمولىونافعا

الثوريسفيانعنهروى.وغيرهموقتادة،الزهريشهاب

،المباركبنوعبدالله،أقرانهمنوهماالحجاجبنوشعبة

الصنعانيهمامبنوعبدالرزاق،مهديبنوعبدالرحمن

حنبل،بننوأحمد،معينبنيحيىوثقه.وغيرهم

بالاوزاعي.أحمدوسوأه،والنسائيوالعجلىوأبوحاتم

لأهلأنسبنكمالكالشاملأهلهو:الحاكمقال

ليس:حنبلابنوقال.والأمانة،والفقه،التقدمفيالمدينة

منه.حديثاأصحبالشام

-635هـ،49-)13المسيببنسعيد

الخزوميوهبأبيبنحزنبنالمسيببنسعيدم(.713

سمع.مكةفتحيومأسلماصحابيانوجدهأبوه.القرشي

عفانبنعثمانمنومعمع،يخطبوهوشيئاعمرمن

أبيبنوسعدوعائشةثابتبنوزيد،طالبأبىبنوعلي

(،بحديثهالناسوأعلمابنتهزوج)كانهريرةوأبيوقاص

أعلاممنجماعاتعنهروى.الصحابةمنغيرهموعن

ومحمددينار،بنوعمرو،رباحأبىبنعطاءمنهم،التابعين

الأنصاريسعيدبنويحيىالزهريشهاببنمسلمبن

الحديثبينجمع.السبعةالمدينةفقهاءأحد.وغيرهم

علىوتقدمهإمامتهعلىالعلماءاتفق.والورعوالزهدوالفقه

لهيقالوكانالخير.ووجوهوالفضيلةالعلمفىعصرهأهل

أحفظكانلأنه.عمروراويةالتابعينوسيدالفقهاء،فقيه

يرسلعمربنعبداللهوكان.وأقضيتهعمرلأحكامالناس

أحدواللههو:ويقولوأح!صامهعمرقضاياعنيسألهإليه

عليهأشكلإذاالبصريالحسنكان.المتقنين:ويروىالمفتين

المدينى:بنعليقال.المسيببنسعيدإلىكتبشيء،

التابعين.أجلعنديهو.منهعلماأوسعالتابعينفيلاأعلم

بنيخلفاءعطاءعننفسهويصونالزيتفىشجركان

كانالذيوداعةأبىبنلكثيردرهمينعلىابنتهزوج.أمية

خطهاقدمروانبنعبدالملكالأمويالخليفةوكانفقيرأ،

البيعةجاءتفلماإياها،يزوجهأنسعيدفأبىالوليد.لابنه

بالمدينةتوفي.وضربوهفعذبوه،يبايعأنسعيدأبىللوليد،

إخراجمنالستةالكتبأصحابوأكثر.الثمانينناهزوقد

أحاديته.

الخراسانى.عثمانأبوانظر:ملصور.بنسعيد

سعيد.أبو،مهديابنانظر:.مهديبنسعيدأبو

سعيد.،الدينتقىانظر:.الدينتقيسعيد

سعيد.أبو،الجزريانظر:.الجزريسعيدأبو

مالك.بنسعدانظر:.الخدريسعيدأبو

سعيد.أبو،السكريانظر:.السكريسعيدأبو

سعيد.أبو،السيرافيانظر:.السيرالمحيسعيدأبو

أشهرمن(.أم-219،أهـ-033)عقلسعيد

إلىطريقاالصحافةمناتخذواالذينالعربالشعراء

النشر.

الصحافيةحياتهبدأفيها.ودرسبلبنانزحلةفيولد

نشر.التاريخيةالشعريةالمأساةكتب.الواديجريدةفى

أسبوعيةمقالاتيكتبوأخذا!لكشوف،فىقصائده

.المدىبعيدةأصداءلهاكانتالصياد.فىدورية

بعنوانالحاللسانفىعموداكذلكينشركان

لمقالاتهوكانت.واسعبشكلمحتوياتهترددت،كلمات

وفيالوطننداءوفياليوماليومزاويةالجريدةجريدةفي

كما.كبيرةوسياسيةأدبيةضجةوالدولبرالعربىالنهار

جدلآأثارتام759عاماصدرهاالتيلنانجريدتهأن

والعسعا.

ونثراشعراأجزاءسبعةفىالكاملةمجموعتهصدرت

العاميةباللغةالكتابةإلىالدعاةمنوهو.م1991عام

مخاطر.علىتنطويمغرضةمخفقةدعوةوهى،اللبنانية

سعيد.،عويطةانظر:.عويطةسعيد
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فافط.سعيدعقل،انظر:.عقللمحاضلسعيد

سعيد.،فريحة:نظرا0يحة!رسعيد

-8881هـ،أ873-5031)نوري،لسعيدا

الجيعقفيوضابطاسيا!ياكانالسعيد.نوريأم(.589

مرة41بالعراقالوزراءرئيسممصبشغل.العراقي

مختلفة.

العراقكانتوعندمابغداد،فيالسعيدنوريولد

أصبحأم909عامفي،العثمانيةالدولةمنجزءالاتزال

أثناءام619عاموانضم.التركيالجيعقفيضابطا

فيصلالأميرمعالمقاتل!تجيشإلىالأولىالعالميةالحرب

لأركانه.قائدافكان،العثمانىالحكمضدالثورةقادالذي

.للعراقأصئملكاأنبعدفيصلالأميرخدمةفىوظل

أاللأولالعراقأ!زراءرئيساالسعيدصارأم039عامفي

معاهدةأجلمنبالتفاوضللوزراءرئيساباعتبارهوقام.مرة

مأ559عاموفىأكبر.نفوذالبريطانياتحفظاستقلال

ذأكبغداد،حلفإلىالانضمامعلىالعراقحمل

)إيرانفارسوبلادوالباكستانبريطانياضمالذيالتحالف

لبريطانياالمؤيدةسياساتهكلفتهالزمنوبمروروتركيا.(اليوم

والملكالسعيدبنوريأطيحام589عامففي.حياته

السلطة.أ!طنىاالجيشتولىعندماالعراقملكفيصمل

منالهربيحاولوهوالانقلابمؤيديحشودقتلته

متنكرا.بغداد

-272هـ،أ36-01)4العباسأبو،السفاح

بنعبداللهبنعليبنمحمدبنعبداللهم(.ء47

وأحد،العبامسيةالدولةخلفاءأول.عبدالمطلببنالعباس

ونشأولد.والقاعالمرتفي،لهويقال.العربدهاة

الإمامإبراهيمقتلوعندما(.والمدينةالشام)بينبالشراة

م.075هـ-أ32عامصفرفيالكوفةإلىألصرتهانتقلت

وبايعوا،أتباعهمأظهرهمثم،أسابيعبضعةواختفوا

هـ-ا32سنةالأولربيعمنالثالثفيبالخلافةالسفاح

أبرزمنوكان.العباسيةالدولةبدايةذلكوكان،م075

مقتلبعدالملكلهوصفا،الخراسانيأبومسلمادعاتها

وكافأ(.بالشامأميةبنىخلفاء)آخرمحمدبنمروان

.خراسانولاهبأنأبامسلم

له:خطبةأولفينفسهعنلقولهبالسفاحوعرف

ماسفحلكثرة:وقيلالمبير،الثائروأنا،المبيحالسفاحأنا

بنىحيثبالأنبار،إقامتهوكانت.أميةبنيدماءمن

الوزارةاتخذمنأولوهو.الهاشميةولمسماهاعاصمته

.الإسلامفي

قضى.دولتهأمنتهديدشأنهمنماكلعلىقضى

الداخل.عبدالرحمنإلايدهمنيفلتولم،أميةبنيعلى

منوالاهممنعلىوقضى.الداخلعبدالرحمنانظر:

الدعوةقادةمنفيهشكمنعلىوقضى،العربالقادة

لتحويلالسعيبتهمة،الخلالسلمةأبيمث!!،العباسية

العلويين.إلىالخلافة

.والأدبوالعلمبالفصاحةويوصفجدا،سخياكان

باللأنبار.الجدريممابمرضوتوفى

الدبدوماسية(،)الواحباتالدبلوماسيةانظر:6.را!

السفير.

ينضمإفريقيا.فيبهمعمولأصلصيدنظامرياول

والجاموس،الفيلةصيدبغرضالسفارينظامإلىاصيادونا

ويطلق.الضخمةالصيدحيواناتمنشعيرها،والحرتيت

الصورلالتقاطالمنظمةالرحلاتعلىأيضاسفارياسم

العظمىالغالبيةفتراتتتراوح.الوحشيةللحيواناتالضوئية

تنطميتم.أسابيعوستةثلاثةبينأصسفاري،ارحلاتمن

بإعدادتقومالتيالسفاريشعركةطريقعنمعظمها

منكثيرويهتم.للرحلةاللازمةوالمؤنالعتادر،الرجال

يم!شالتيالحيواناتوأعدادأنواعبتحديدالشركات

التيالأسلحةأنواعالدولبعضتخصصكمااصطيادها،

.الحيواناتمنمعيننوعصيدفيتستحدم

تقعالشماليالقطبيالمحيطنىجزرمجموعةسفاليارد

الشمالي،والقطب،النرويجب!تالمسافةمنتصففيتقريبا

النرويجياسمهاهووسفالبارد.النرويجالجزرهذهوتتبع

تشملسبتسبيرجن.الألمانياسمهاعليهالطلقوأحيائا

وتتكون.الصغيرةالجزرمنوعدداكبيرةجزرخمسسفالبارد

هي:الحجمحسبالرئيسيةوجزرهاالصغيرةالجزرمحموعة

وبارنتسآلجلاند،إيدج،الشرقيأصشمالاأرض،سبتسبيرجن

تشارلز.برنسيسمىالبحرفىداخلبرورأسآيلاند،

2.كم050.62قدرهامساحةسفالباردجزروتغطي

عددويبين.الشماليالقطبمنكمأ،001حواليوتبعد

معظمويعمل،نسمة000/4حواليسفالباردجزرسكان

ومحطات،الإذاعةومحطاتالتعدينشركاتفىالسكان

يزور.العلميالبحثمراكزومحطات،الجويةالأرصاد

والحياة،القطيةالحيواناتليشاهدواسفالباردجزرالسياح

رحلاتمنللعديدمركزاسفالباردوتعتبر.النباتية

القطية.الالممتكشاف

زأرواقدالفايكئالنرويجيونيكونأنالمحتملومن

القصصفيالجزرهذهذكروردحيثسفالبارد،جزر
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العصورفيالنرويجملوكادعىكما.القديمةالنرويجية

يمهولنديمكتشفوأعادالجزر.لهذهملكيتهمالوسطى

.ام695عامالجزراكتشافبارنتسوليم

ولم،أم706عامهدسونهنريالجزرهذهشاهد

النرويجيونبدأأنبعدإلاالجزرهذهفىأحديستقر

القرنتسعينياتفيالحجريالفحمعنفيهاالتنقيب

بملكيةأخرىدولاعترفتأم029عاموفيعشر،التاسع

الجزر.لهذهالنرويج

الففاءرحلاتانظر:.الكواكببينالسفر

(.الأرضيةالجاذبيةمن)الانفلات

النقل،الطيران،الطائرة:انظر.جواالسفر

الحدتحة(.المواصلات)بدايةوالملواصلات

الصغيرةالأشجارأوالشجيراتمننوعالسفردجل

منفهو،والكمثرىالتفاحبأشجارالصلةوثيق،الجذابة

الأزهارمنالعديدلهالشاتعوالسفرجلفصيلتها.

الورديةالحمرةإلىالضاربالأبيضاللونذاتالكبيرة

العبيرذاتالسطحالمجعدةوثمرته.ملتويةوأغصان

شمكلها،فيوالكمثريةالمستديرةبينماتتراوحالفواح

إلىقطرهاليصل،الثمرةوتنمو.ذهبيأصفرولونها

علماءويسميلبها.فىالبذورمنالعديدوبهاسم.57

والثمرة.التفاحيةالثمرةالثمارمنالنوعهذاالنبات

اطلاقا.طازجةتؤكلولا،حمضيطعمولهاصلبة

ماوغالبا،الهلاميةوالحلوىالمربياتصنعفيوتستخدم

.أخرىثمارمعذلكيكون

الأغراسباسشخدامإماالمألوفالسفرجلزرعويمكن

بعضوفىآخر.نباتعلىالسفرجلشتلةتطعيمأو

السيقانعلىالكمثرىأشجارمنبراعمتطعمالأحيان

انقباضإلىيؤديالذهبىالأصفراللونذوالصلبالسفرجلثمر

يطئ.عندماطيباطعمالهولكىنيئا،تذوقهلدىالفم

انظر:القزمةالكمثرىأشجارلإنتاجللسفرجل،الجذرية

أقدممنذأصلا،المألوفالسفرجلزرعوقد.الكمثرى

الوسطى.آسيافيالعصور،

المزهرالسفرجليسمىالسفرجلمنآخرنوعوهناك

لافتةحمراءوبرأعمأشواكذاتشجيرةوهو،اليابانى

سم.4إلىقوهايصلالمرارةشديدةثمرةويثمرللأنظار،

وهي.أمريكيةمداريةشجرةثمرةالهندىالسفرجل

سم.أ2إلىسم7بينمامحيطهاتقريبآ،الشكلمستديرة

ليفيلبها.الحراشفكثيرلحاءولها،غامقبنيقشرتهالون

ث!رتهاتحتوي.الشاحبالأصفرإلىضاربولونهحلو

السفرجليزرع.الحجمالكبيرةالبذورمنعددعلي

الخفافيم!ثمارهوتقتات،المداريةالمناطقكلفيالهندي

والسناجب.والقرود

والقشدةالتشريمويا،لهالمشابهةالفواكهمن

أرجوانىلونلهاوالتشريمويا.الحلوةوالقشدةالحامضة

الشاحب،الأصفرإلىضاربأبيضولبمخضر

حلومذاقولها،للأكلصالحةغيرلمموداءوبذور

بشكلفشبيهالحامضةالقشدةشكلأما.حامض

مغطاةقشرتها.جم006وزنهايبلغوقد،الكمثرى

لينفإسفنجيلبهاأما،طريةاشواكأو،صغيرةبنتوءات

،الحلوةالقشدةأما.الحلاوةشديد،العصارةكثير

كالقلب.شكلفلها،السكريالتفاحأيضاوتسمى

إلىمائلأصفرلبلهافصوصإلىثمرتهاتنقسم

السفرجلينتمىالبذور.كثير،الشاحبالأصفر

الحلوةوالقشدةالحامضةوالقشدةوالتشريموياالهندي

إلىتنتميالتي،المزهرةالنباتاتمنبدائيةمجموعةإلى

المغنولية.الفصيلة

ولهاالييم()إدىالتشريموياتشملالهنديللسفرجلالمشابهةالثمار

ولهااليمسار()إلىالحامضةوالقشدةمحرشصمخفكرأرجواليلون

الشكل.مخروطىالتنوبدفصوصشبيهةطويلةفصوص
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الأد!1)لأدبا،نىليوناا:نظرا0جورج،يسسمر

.(يتلحداممطليوناا

الزب!الموادعلىللنقشطريقةا!مليالسفع

يدفع.المبانيبعضوكذلكمعدنلتنط!أووابرانيت

ماكينةمنيخرجخرطومخلالمنالرم!!المضغوطالهواء

سطحمنجزءالينزخكاشمطةمادةالرملويعملالنقم!.

أملس.الزجاجسطحليجعلأومبنىعلىمنوسخاأومعدن

ريشاتهاتتحركعجلاتذاتآلاتذلكفىوتستخدم

يفضلأغولاذ.اطلقةسيماولاالمعادنثاشطاتلد!بسرعة

التكلفة.وقليلةسريعةلأنهاالطريقةهذهالصناعيون

.لزجاجا:أيضانظرا

أوجست،فاسرمان،الجنسيةالأمراضانظر:.السفلس

(.)حدولفالمر،فون

كنتفيالمحليةأطحكومةتابعةمنطقةسفئاوعس

وينتقل.نسمة601)001السكانعددبإنجلترا.الغربية

الإقليممدنوتشمل.للعم!!لندنإلىعرئاسكانهامعظم

المنازلمنعددوبالإقليم.وويسترهاموسفناوكسرإيدنبرج

تشرتشل(ونستونالسير)منزلشارتول،تشملالتاريخية

بينشور!ست.وقصر،ونول،هفركاسلوقلعة

كبيرنباتالسفندوديوننبات.ئياتالسفئدوليون،

إلى2.1منارتفاعهيصل.الشماليةأمريكافىينموخشن

البيضاءأزهارهوتنمو.وبريةكبيرةأوراقولهأمتار،4.2

ضاراعشباالنباتهذاويصبح.كبيرةبمجموعاتالصغيرة

وقد.المياهمنبالقربرطبةتربةفيلينمويتركعندما

عادةل!صه،الكرفسمنبدلآالسفندوليونيؤكل

علفا.مايستخدم

ا!سرقي،بريطانياساحلعلىتقعمقاطعةسمولك

وسانت،ولوستوفتإبسويتش،مثلمدنها،فيويقطن

ذلكرغمولكنهالسكانمنكبيرةأعدادإدموندزبيري

.صغيرةمدنبهاريفيةمنطقةسفولكتبقى

مملكةمنالجنوبيالجزءتشكلسفولكمقاطعةكانت

سفولك،إداريينقسمينمنمكونةوهى.الشرقيةأنجليا

اتحدثمم،7491عامحتىالغربيةوسفولكالشرقية

شمالىمنجزءضموتم،واحدةمقاطعةفىالقسمان

المجاور.نورفوكإقليمإلىلوستوفت

الحكمونظامالسكان

الملكفيهقتلالذيالمكانهوهكسن.المحليةالتقاليد

الملكإنالأسطورةوتقول.سكسونىالأنجلوإدموندز،

موجزةحقائق

بسوشعق.إ:اريلإداالمركز

إدمولدزبيري،وسات،ولوستوت،إلسويتش:اللدنكبرى

صشو.فيلىو

.2ك!0083:حةلمساا

نسمة.0،9926:نلسكاا

الحليب،ومشجات،واللحومالشعير،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

لقمح،وا،الس!وقص!،الأعاماو،حرلدواوا،لحاريروا،احتموفاداو

السحائر،وصساعة.اطفلطحوالسمكواشنجةأغداسمكوصيد

والبلاستيك،،والدقيق،والهندسيةوالإاحصوليةاحئهرسائيةاوالمعدات

.والمس!وجاتواللاسوالسكراصسمن،اوداء،ا!والحما

تحته،يختبئكانالذيالجسرفوقمرتعروسمنخدع

أثناءالجسرذلكفوقالمرورالفتياتتتجنب،الانوحتى

.يعتقدونكماالجسرلعنالملكنلأزهضافهن،

وأنشطةمناطقسفولكفيتوجد.الترويحوسائل

والصيد،،الخلابةالطهبيعيةالمناظرمنها،كثيرةترفيهية

وجزيرةمنسميرفيالطيورومشاهدة،القواربوركوب

فىويوجد.نيوماركتفيالخيولوسباق،هافرجيت

.القدمل!صةشرية!سسفولك

مناطقسبعإلىسفولكتقسم.المحليةالحكومة

،وبيري،هيثوفورست،بابرغ:وهى،محليةحكومية

،كوستالوسفولك،إدموندزبيريوسانت،سفولكومد

وسانتإبسويتمشفيالملكيةالمحكمةوتعقد.وويفنى

إبسويش.فىالشرطةمركزويوجد،إدموندزبيري

الاقتصاد

لزراعةأراضيهتستخدمزراعىإقليماسفولك.الزراعة

الشعير،الإقليمفىالزراعيةالمحاصيلومن.الحبوب

يربىكما،والآعلافالس!وقصب،والشوفان،والقجح

الأغناموتربى،واللحومالحليبلإنتاجالمواشيالمزارعون

الخنازيربتربيةأيضاالمزارعونويهتمالجافةالمناطقفى

والدواجن.

فيصمادالصيد،مركزلوستوفتتعد.الأسماكصيد

المفلطح.والسمكوالرنجةالقدسمكفيها

المنتجاتعلىالإقليمصناعاتمعظمتعتمد.الصناعة

وتوجدوالسكر.،الحبوبوطحن،أضعليبامثل،الزراعية

فيوينتج.والأسمدةالزراعيةالالاتلإنتاجمصانع

والالات،والملابسوالسجائر،واسمكر،الدقيقإبسويت!ش

الأغذية،تعليب،لوستوفتوفي،والأسمدة،الزراعية

تنتجهافرهل،وفيبمالحافلاتوهياكل،السفنوتصنع

والإلكترونيات،والمنسوجات،والملابسال!صميائيات

شياضية.اوالمعدات،والحبال،والبلاستيك
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اليسار.إلىلمجرماركتمثل،نشطةومناطق،اليمينإلىليفنهاممتل،هادئةمناطة!فيهاتوحدالتناقفحاتمقاطعةسفولك

فيالسياحيةالمناطقمنكثيرتنتشر.السياحط

ولد.وساوث،وألدبرة،ولوستوفتفيلكستو،

بنالحديديةالسكةتصل.والاتصالاتالنقل

إبسويتمق،بينالساحليالطريقويصل.ولندنإبسويتش

بينتصلاخرى3خطوطوهناك.ويارموث،ولوستوفت

ونيو،إدموندزبيريوسانت،وستوماركتإبسويتش

التبادلمعظمإبسويشميناءويتحملوفيلكستو.،ماركت

الأوروبية.الموانئمعالتجاري

وتصدرإبسوتحش،فىيوميتانصحيفتانتصدر

.أخرىمدنفىأسبوعيةصحف

وسانتإبسويتشفىللإذاعةمحطتانوتوجد

.موندزبيريإد

سياحيةمناطق

أنجليافياشيفيةالحياةمتحف!وفيها،ممتوماركتفيتقع.أبوتقاعة

الشرقية.

عشرالتانىالقرنإلىتعودآثارفيهاتوحد.إدموندزبيريسانت

.لميلاديا

منوصممها،أم977عامتايلورروبرتبناها.هيفننجهامقطعة

براود.كابابلتيأرضيتهاوصمم،وايتجيمصالداخل

إلىتاريخهايعودحشبيةنصفالمهميةللنقابةداربها:ليفنهام

.الميلاديعشرالسادسالقردعشرينيات

اولدممىالقرلىفيبناؤهاتم،لوستوفتم!بالقر!:سومرليتونقاعة

صوروبهاأم844عامليإليهاوأضيفالميلاديعشر

.متاهاتذاتحميلةحدائقلهاكما،رائعةونقويقومنسوحات

فيبىالذيكرايستتشيرشوقصرجميلةبساياتفيها.إبسويت!ش

متحفا.الآدوأصبحالميلاديعشرالسادسالقرد

الوسطى.العصورإلىيعودكميتنهرعلىجسرفيهايوحد.مولتون

جي!زبره.توماس!يهولدالذيالبيتفيها.سدبري

السطح

،نورفوكالشمالمنسفولكيحد.والمساحةالموقع

ومن،إسكسالجنوبومن،الشمالبحرالشرقومن

إلىالشرقمنمسافةأقصىوتبلغكمبردجشاير.الغرب

كم.74الجنوبإلىالشمالومن،كم59نحوالغرب

الشمالية،الحدودمعظمالصغيروأوزويفنيأنهاروتشكل

للإقليم.الجنوبيةالحدودستورنهرويشكل

وتوجد،منخفضةأراضسفولكمعظم.التضاريس

ومعظمالبحر.سطحفوقم09إلىترتفعالتيالتلالبعض

تقعالبحر.سطحفوقم03منأقلتنخففإلىالوديان

أكثروهي،الغربيالجنوبيالجزءفىالشرقيةأنجليامرتفعات

وهي.م031إلىترتفعحيثارتفاعا،المقاطعةموا!

منالغربيةالجنوبيةالمناطقوتغطى.تشيلترنلتلالامتداد

.وعرةوأرأضفقيرةرمليةتربةالإقليم

أنهارفيهوتصبكم،08نحوالساحليبلطول

وديبن.الصغير،وأوز،وألدي،وأورويلستور،

أقاليمبقيةمنبرودةأكثرسفولكشتاء.المناخ

وتعرضاجفافاالمناطقأكثرمنأيضاوهيبريطانيا،

635نحوالسنويةالأمطاركميةمعد!ويبلغ.للشمس

فيم47وينايرفيم44نحوالحرارةدرجةومعدلملم،

يوليو.

تاريخيةنبذة

،الرومانضدبوديسىقادهابريطانيةقبائلإسيني

بروكصه!فيح!وشاالرومانبنى.سفولكفيوسكنت

فيلكستو.بجواروالتونوفي،يارموثبجوار

التىالشرقيةأنجليامملكةمنجزءاسفولككانت

ومقرعاصمتها،،سفولكفيويش،دأنمدينةكانت
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أغرنافيعاشالذيفيليكسوسانت،المملكةمطران

أغرنيناشيالممدصةالدنماركيونهاجم.الميلاديالسالغ

الميلادلين.والتاسعالثامن

الفنالينمث!!المشاهير،منعددسفولكإلىينسب

ألفردالسيروالرسام،كونستابلوجون،جينزبرهتوماس

بريتن،بنيامينوالموسيقار،كرابجورجوالشاعرماننجز،

سفولك.فيولدواوجميعهم

تطلبإنجدترامحديةحكومةمقاطعةعوستالسدولك

نسمة،061)030س!طنهاعدد.سفولكساحلعلى

الزراعية،والأراضيالغاباتمنضعاسعةمناطقوتضم

.هناكالمحلىال!قتصادعلىوالزراعة،السياحةوتسيطر

،الإجازاتلقضاءمركزاستوفليكسمدينةوتعتبر

بمدينةنوويةطاقةمحطهةتوجدكما،للشحنوميناء

السنويبمهرجانهاألدبرةمدينةوتشتهر،سيزوول

للمومميقى.

أما،مزدحمةتجاريةمدينةساكسمندهاممدينةتعتبر

.اليخوتلسباقمركزفإنهاوودبريدجمدينة

سفولك.:أيضاانظر

-؟هـ،2.-؟)الحارثبنسفيانأبو

القرشيالمطهلبعبدبنالحارثبنأبوسفيانم(.164

وأضهعثبوراللهرسولعماابنشاعر.صحابي.الهاشمي

المغيرد.اسمهقمات.أعسعديةاحليمةأرضعتهما.اشضاعةمن

لهالأذىاشديدعينع!.اللهلرسولعدواسنةعشرينمكث

لقتالقرلشفيهسارتموضععنيتخلفولما.تبعهولمن

إلىإسلامهضتم.دمهكل!!اللهرسولنذرلمجهور.اللهرمعول

مكةلفتحمتو!وهوكللا!اللهرسولقيهـ.8سنة

ثبتوامالذينالقلائلمنوكان،حنينغزوةشهدفأسلرا.

)أرجو:إسلامهلعدعيهه!اللهرسولفيهقال.لمجهىاللهرسول

عمر.خلافةشيبالمدينةتوفي(.حمزةمنخلفاتكونأن

هـ،32-.هـ.ق)57حرببنسفيانأبو

،الأمويحرببنصخر،أبوسفيانم(.567-653

بنمعاويهانظر:.أمويخليفةأولمعاويةأسدوا،الصحابي

عثهم!،النبىزوجالمؤمنينأمحبيبةأمووالد.سفيانأبى

قريشزعماءمنكانسفيانأبيبنترملةالمسماة

غزوتيفيالمسلمينضدالحربقاد.الجاهليةفيوساداتها

قدموغيرها.الشامإلىيذهبتاجراكان.والأحزابأحد

اللهرسولوعنالإسلامعنفسألهالرومملكهرقلعلى

قلوبهم.المؤلفةمنكطنهـ.8ورا!حيومألمل!اضلإي!!.

حنش.كلفهغزوةبعدالإبلمنمائةعليهوراللهرسولأعطاه

كاناصنمانوهما،ومناةاللاتلهدمعلبىاللهر!أط

.فيانعلىعدباللهرسولولاه.ففعلاللهدونم!يعبدان

وفقئت،حنينفيعينهفقئت.والطهائفحنجناشهد

بلاءفيهاأبلىقدوكان.فعمياليرموكوقعةيومالأخرى

.عفانبنعثمانخلافةفيبالمدينةماتحسنا.

726-أهـ،-70189)عيينةبنسفيان

ولدمحدثإمام.عمرانأبيبنعيينةبنسفيانم(.481

ثمانينمنأكثرأدركبها.وتوفيمكةوسكن،لالكوفة

منسيم.سنينسبعابنوهوالحديثل!ضابةبدأتابعئا.

،الزهريضعهاببنمسلمبنومحمددينار،بنعمرو

بنوعبدالله،قيسبنوالأسود،السبيعيإسحاقوأبي

عنهروى.غيرهمكثيرينرالمعتمر،بنومنصوردينار،

روىكما.شميوخهمنوهموشعبةجرب!وابنالأعمحر،

بنوعبدالرحمن،المباركبنوعبدالله،أحشافعياالإمامعنه

بنوإسمحاق،معينبنويحيى،حنبلبنوأحمد،مهدي

فيالجامعكتابلهالمشاهير.منغيرهموكثيرون،راهويه

حجة.وحشبعينسنة19عالقوالتفسير.والاثارالسنن

"لولا:الشافعيقال.منزلتهوعظم،إمامتهعلىالعلماءاتفق

كان:الذهبيوقالالحجازلم!.علملذهبوسفيانمالك

مبثوثةأحاديثهالقدر.كبير.العلمواسعحافظاحجةإماما

وغيرها.اسشةالكتبفي

م(.778-716اهـ،61-)79الثوريسفيان

الكوفي.أطهعبداأبوالثوريمسروقبنسعيدبنسفيان

بنإلياسبنطابخةبنأدبنعبدمخاةبنثوربنيمن

ثقةحجر:ابنفيهقال.عدنانبنمعدبننزاربنمضر

وكانالكوفةفيونشأولد.حجةإمامعابدفقيهحافظ

العلميطلبجعلهذلكولعل.الكوفةعلماءمنأبوه

إسحاقوأبي،قيسبنالأسودعنحدث.حدثوهو

وأيوبالمعتمر،بنومنصور،مرةبنوعمرو،السبيعي

عنهروى.وغيرهمخالدأبيبنوإسصاعي!،السختياني

بنوعبدالله،القطانسعيدبنويحيى،المباركبنعبدالله

،!عليمانأبيبنوحماد،الجراحبنووكيع،وهب

أولإنه:يقال.وشعبة،ومالك،مهديابنوعبدالرحمن

كتابله.الكوفةفيالموضوعاتعنكتباألفمن

الحديث.فيوكلاهماالصغير،والجامعالكبيربمالجامع

الكتبأصحابلهأخرص!الفرائف.فيرسالةوله

أمير"سفيان:وغيره،الحجاجبنشعبةقال.الستة

منهفنقمورعاالقضاءرفض".الحديثفيالمؤمنين

مكةفىعمرهبقيةفعاشالمنصور،جعفرأبوالخليفة

أيامبهاوماتالبصرةإلىانتقلثممستترا،والمدينة
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علىالثناءفيجداكثيرةأقوالوللعلماء.المهديخلافة

بنالفرجأبوألف.وتقديمهوورعهوزهدهوفضلهعلمه

مناقبه.فيكتاباالجوزي

ئيكيميا(م1791-4881)وردنيو،بيرجسميلى

لفرز)الةالنابذةالقوةجهازباكتشافهاشتهرسويدي

المواديديرأنالجهازلهذاويمكن(،المجهريةدونالجزيئات

العاملةالجاذبيةقوةمنمرةء..)...تبا!وتهابسرعة

كما،البروتينجزيئاتوزنمنالنابذةوتمكنعليها.

بالغروية)الشبيهةالغروانيةالحالةدراسةعلىتعساعد

الفلزاتمحاليلبإعدادهسفيدبيرجواشتهر(.اللاصقة

جائزةسفيدبيرجنالكهربائيا.قوسامستخدماالغروية

قربفالبوفيسفيدبيرخ!ولد.ام269عامللكيمياءنوبل

السويد.فيجافيل

أنواعمننوعوهو،الصافيةالصلبةالجواهرمنالسفير

منلونهاوتكتمسب.الأزرقالياقوتوأشهرها،اليواقيت

الحجر.فيالموجودالتيتانيوموعنصرالبسيطةالحديدكمية

والأخضرالأصعفرمنهاكثيرةأخرىألوانوللسفير

غيرواسمفير.والبرتقاليوالبنفسجيوالألممودوالأبيض

الحمراءوالأنواع.المزخرفالسفيراسمعليهيطلقالأزرق

الأحمر.الياقوتتسمىالياقوتمنالختلفة

كشمير.منطقةمنبدايةالسفيرأنواعأغلىجاءت

يوجدكما.الأزرقللسفيرمصدرأهمتايلاندتعتبر،واليوم

وألمشرالياوسريلانكابورمافىوالمزخرفالأزرقالسفير

الأمريكية.أالمتحدةبالولاياتمونتاناوولاية

الضوءتعكسمتوهجةمعدنيةإبرلهالنجميوالسفير

اسسفيرأنواعوأغلى.كالنجمأشعةأعمدةمشةوتخرج

والنوعالأسود،النوعأما.الأزرقاللونذوالنجمى

فيسمىحجما،الأنواعهذهأكبرأما.قيمةفأقل،الأبيض

011حوالييعادلماأيقيراطا،563ويزنالهند،نجمة

الامريكيالطيعيالتاريخبمتحفالانموجودوهو،جرام

المرتبةفيالأحمروالياقوتالسفيرويأتي.نيويوركبمدينة

السفيريستعملولذلك،الصلابةناحيةمنالماسبعدالثانية

تلمئ.أوكشطعامل

المزيفالسفيرمنكبيرةأعدأدسنوياوتصنع

حافظ!الطبيعيةالكريمةالأحجارأنإلا،الثمنرخيص

الجواهرشراءعلىالإقبالبسببالعاليةقيمتهاعلى

الأصلية.

السفيربينالتمييزالكريمةالأحجارخبراءويستطيع

المزيف.والسفيرالأصلى

.اياقوت:أيضاان!

عاصمةفيمادولةلرئيسالشخصيالممثلالسفير

البلدفيمرتبةالأعلىبلدهدبلوماسيوهو.أخرىدولة

اللاخر.

وقد.أجنبيةعاصمةفيما،بلدسفارةالسفيريرأس

،الناسمنمئاتعدةإلىالسفارةفيالعاملينعدديصل

والسكرتاريونوالمستشارونالمفوضونالوزراءفيهمبمن

والموظفونوالملحقونالقنصليةوموظفوالدبلوماسيون

.يونالعاد

تحسينأجلمنالمضيفةالحكومةمعالسفيريتفاوض

بينوالعسكريةوالثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالعلاقات

وذلكللاتصالالرسميةالقناةالسفيريشكلكما.الدولتين

ووزيرالدولةرئيسمعالاتصالاتأستمرارعلىبالحفاظ

الاخرين.والموظفينالخارجية

يوفدونفكانواالعربعندمعروفةالعسفارةكانت

والسفير.الإصلاحأغراضهاوأكثرالمهماتفىالرسل

أبىبنعليعنرويوقد.المصلحالرسولهوعندهم

نإ:عنهاللهرضىلعثمانقالأنهعنهاللهرضىطالب

سفيرا.جعلونيأي،وبينهمبينكامشسفرونيقدالناس

السفارةنشأتها،منذالإلحملامية،الدولةعرفتوقد

العلاقاتانظر:صلاتها.توثيقفيبهاواهتمت

الدولية.

تبادلفيالشعوبأوائلبينمنالقدماءالإغريقكان

،أم418عامفيينامؤتمروضعوقد.الدبلوماسيينالممثلين

مأ881عاملاشابيلإكسومؤتمر،ام581وعام

أصنافأربعةبابتكاروذلك،منظمأساسعلىالدبلوماسية

)أعلىالسفراء:منالأصنافهذهوتتاثف،الممثلينمن

.بالأعمالوالقائمين،المقيمينوالوزراءوالوزراء،(،مرتبة

الوزيربمالمفوضية؟القنصل؟الدبلوماسية:أيضاان!

.المفوض

يكاتيرنبرجالانتسمىرو!ميةمدينةسميردلوفسك

مركزوهي.نسمة1.؟286...سكانهاعدديبلغ

وتمإلمدينةروسيا.فيالأورالجبالفيوصناعيتجاري

كما/039بعدعلىالأوراللجبالالشرقيالمنحدرفي

مركزاسفيردلوفسكمدينةوتعتبرموسكو.شرقيشحمال

تشتهركما،الأورالفيمدينةوأكبرالحديديةللسكك

بوريسالروسيالرئيسرأسمسقطوهيالآلاتبصناعة

القيصرالبلشفيونأعدمالروسيةالثورةاندلاعبعد.يلتسن

وأطلقواام189يوليوفىسفيردلوفسكفيالثانينيقولا

الاتحادتفككوبعد.أم249عامالاسمهذاعليها

مأ199عامفيالأولاسمهاالمدينةاستعادت،السوفييتى

يكاتيرنبرج.باسمثانيةتعرفوأصبحت
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روتردامميناءلىالراسيةالاقلاتكهدهالبفمائعتنقلالتيالقويةالسفن

العالم.

لسفلنةا

أهمية.وأكثرهاالمواصلاتوسائلأقدمإحدىالسفينة

بطولتبحر،المحيطاتالسفنالا!تعبريومكلففي

ممراتهامستخدمةالأراضيداخلوتسافرالبحارشواطئ

كبير،حدإلىتعتمد،الدولبينالتجارةأنوالواقع.المائية

ومعتشقاتهالنفط،المثالسبيلعلى،تحملفهي.السفنعلى

القفوتحملالعالمأنحاءشتىإلىالعربيةالخليجدولمن

تشيلي.إلىألمانيامنالآلياتوتحملألمانيا،إلىكندامن

وتحمل،اليابانإلىتشيليمنالنحاستحملفإنها،وكذلك

الذرةالسفنوتنقلوأستراليا.أوروباإلىاليابانيةالسيارات

فرنسا.إلىإثيوبيامنوالبنإثيوبيا،إلىأمريكامنالشامية

العالمية،التجارةلحملالسفنأنواعمنكثيروتستخدم

والسوائلالنباتيةوالزيوتالنفطتحملالعملاقةفالناقلات

الفواحءأصلاجات()االبراداتسفنوتحمل.الأخرى

تسمىشحنسفنوتنقل.والخضراواتواللحومالطازجة

أحمالآوالجافةالصلبةالنوعيةذاتالشحناتناقلات

الشحنلمحفنأنكما.والرملالخاموالحديدالذرةمثل

إلىالطائراتمحركاتمنشيءبمكلتنق!!العامة

وتحملوغيرها(.السراويل)سحاباتالسحابةالزمامات

عابراتتنقلكما،المحيطاتعبرركابهاالركابسفن

العالم.حولالسائحينالبحار

أقطاربينالتجارةموادأعلبوتنقل،المحريالحقلأعاءتتحملبهولندا،

استخدامعلىالسنينمنآلافعدةمنذالناسدأب

ينطويوماأسرارهاجتذبتهمالذيالبحرارتيادفيالسفن

أبحروأالناسأنذلكم!وأهم.مشوقةمغامراتمنعليه

أجلمنأبحرواكما،والاستيطانالاكتشافأجلمن

والغزو.التجارة

بالعصورتسميتهاصطبكلىماإبانالعرباشتهر

المعروفالعالمبحاركلتجوبكانتسفنببناءالوسطى

بالقليل،ليسنفرالعربالملاحينبينمنواشتهر،ذاكإذ

هـ،237عامرحلاتهدونالذيالتاجرممليمانرأسهمعلى

ارتادمنوأول.المهديوسليمانماجدابنوكذلكم851

الأطلسيمنأبحرواالذينالبرتغاليون،الأوروبيينمنالمحيط

القرنأواخرفيوذلكلإفريقيا،الغربيةالشواطئحتىجنوبا

الإيطاليوصل،ام294عامففي.الميلاديعشرالخامس

إلىأ!مبانياملكخدمةفيكانأسذياثولمبوسكريستوفر

مستخدماالأطلسيالمحيطعبرأنبعدأمريكاالجديدالعالم

أبحرأم،794عاموفي.صغيرةلحريةسفنثلاث

الهند.إلىأوروبامنداجامافاسكوالبرتغالي

تدعىقديمةسفينةحملت،أم062عاموفي

الشمالية.أمريكاإلىالمستوطنينمنفوجأولمايفلاور

عشروالتاسععشرالسالغالقرنينبينالواقعةالفترةوفى
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وتقوم،المتوسطالأبيضوالمحرالكاريبيالبحرإلىتبحرالفارهةالسفن

الترويح.أنشطةمختلص

إي!ستتسمىكبيرةبحريةسفنحملت،الميلاديين

الشرقبلادمنالأخرىوالخيراتوالتوابلالحريرإنديامن

بدأتعشر،التاسعالقرنأواسطوفي.أوروباإلىالأقصى

الشراعية.السفنمحلتحلالبخاريالدفعذأتالسفن

البخاريةالسفنعبرتعندماصغيراالعالمصارماوسرعان

الشراعيةالسفناستغرقتهالذيالزمنمنجزءفيالبحار

الدولبينالمسافةالسفنأختزلتوهكذالعبورها.

بعضهعلىأقتصادئايعتمدبعضهاوجعلتوالشعوب

الاخر.

عندماالتاريخعبرومنيعةغنيةالدولصارت

والسلم.الحربأوقاتفيالبحارعلىالسيطرةاستطاعت

السيطرةتلكفقدتعندماوخضسعتتقهقرتأنهاكما

دائماكانتكمامهمةالسفنفإن،واليومالبحار.على

الكبرىالتجاريةالدولوتعتمد.دولةأيومنعةلثراء

البضائع.وتصديرا!شيرادفيالسفنعلىعاليةبدرجة

ودولوألمانيا،واليابانبريطانيااقتصادياتنجدماوسرعان

سفنتوافرلعدم-كبيرةوبدرجة-تتعرقل،أخرىكثيرة

المصنعة.الموادمنهاوتنقلإليهاالخاموالموادالغذاءتحمل

ضخمة.تجاريةأساطيلالتجاريةالدولمنكثيروتمتلك

التجارية.السفنمندولةلكلالتجاريالأسطولوسكون

بصورةيتمثلوالقاربالسفينةبينالفرقأنوالواقع

تسمىالضخمةألمحيطاتفعابراتحجميهما،فيرئيسية

توفركماالمساك!وأفضلالأطعمةأجودوتوفرالعالمحولبرحلات

منذلكعداماعلىيطلققارباسمأنحينفيسفنا،

البحرية.الناقلات

التجارية.السفن،رئيسيةبصفة،المقالةهذأتتناول

هذهمقالاتانظر،البحريةالسفنعنوللمعلومات

المتعة،قواربعنوللمعلومات.البحرية:عنالموسوعة

.الزوارقركوبانظر:

تاريخيةنبذة

الخشبمنكتلةكانتسفينةأولأنالمحتملمن

الناساستخدموربمانهر.أوبحيرةلعبورواممتخدمت

العواماتيصنعونكيفلاحقاتعلموأثممجاديفأيديهم

ومربوطةمصفوفةالأشجارجذوعمنكتلامحستخدمين

اكتشف،الوقتوبمرورمحكما.ربطا،بعضمعبعضها

بعدالأشجارجذوعمنالمراكبيصنعونكيفالناس

الأولالإنسانصنعولقدمنها.الأشجارقلفنزع

.الأخشابالنادرةالمناطقفيأخرىموادمنالقوارب

شكلعلىالحيواناتجلودخياطةتمت،المثالسبيلوعلى

فعندما،الطوافةاستخداملتستخدمتضخيمهاجرىحقيبة

تشكلأنيمكنبعض،معبعضهاطوافاتعدةتربط

صغيرةأوانيأنالمناطقبعضفيالناسواكتشف.عوامة

،الأخرىتلوالواحدة،ببعضبعضهامربوطالفخارمن

ضخماواحداإناءأنتعلمواكما.عوامةتؤلفأنيمكن

واحذا.شخصايسعكقاربيكفيالفخارمن
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السفنمشذتطورفىالمهمةالتواريخبعض

الحشمية.السف!ساءوتعلمواالأشرعةالمصريوناحترع.مق0003

الإسطرلا!ليهاواستحدمواالشراعيةالسمنالعرل!طورم085نحو

والصير.وملقاالهسدإلىالإبحارمنم!صنتهمالتىوالبوصلة

للسفيحة.الحلفيةالدمةأوروباشمالفىالسفرباءوصعأم002

اصسفراالمتوسصأالأليضاالبحربحوصالسمنلحاءوطورأم054

التحهيز.كاملةالشراعية

بحاريديخعديقار!أولديلتوررولرتالأمريكيبنىأم708

تجاريا.ناجح

صنعتسميسةأولوهىفولكانسفيشهابريطابدشتام818

الحديد.م!ادةمىكليا

حاريدفعداتسميسةأوا!السافاناالأمري!جةااصممميسةاأضحتأم981

لمدة!اقهامحراستحدمتقدكالتوإد،الأطلسيالمحيطتعبر

فيماالهوائيةأشرعتهاا!شعملتحينفيفقطساعات5،1

يوما.92دامتالتىالرحلةرم!م!تبقى

سميثليتيتضانسي!الريطاىاحتراعبراءةسجلتام836

اغيادةاللوا!يةا!دلعالمجاديىأري!صمودجولىاحسويديوا

اجحارية.االقوارب

!دمل!ةأولسايروسالمريطانيةالسفينةأصبحتام838

الدبمستحدمةالأطلسىاالمحيطعرسالتظامحدماتها

.وحدهالبحاري

المحاريةالتورسياتكفاءةلارسولزتارلرالبريطالىأثبتام798

التوربينيا.المسمىالسحاريرورقه!ي

.مرةلأول،المحركاتسفىالحدمةدحلتأم19ا-ا019

ذاتتجاريةسعيمةأولالأمري!صيةالمتحدةا!لاياتادلتس!ام959

السافانا.،سمعرفت-لوويد!ع

ي!سفيحةأضحملت!صنجاينتسيوايزالناقلةتطونج!تمم0891

.أم719عامدشتوقدمترا458طولهاوكان،العالم

الناساممتطاع،معينةأخرىومناطقالقديمةمصروفي

سيقانحزمباممتخدامعواماتهممنالأولالجيلصناعة

هذهنظميتمكيفالمصريونتعلم،الزمنوبمرور.القصب

عاموبحلول،الملعقةشكللهاقواربعلىللحصولالحزم

الدفعذاتالسفنصناعةتعلمواتقريبا،.مق0004

منصفلاستخدامتدفعوطويلةضيقةسفينةوهي،اليدوي

نأالمصريونامعتطاع،اللاحقةسنةالألفاوخلال.المجادي!

عامفبحلول.مهمينبطورينتمرالسفنصناعةيجعلوا

نأيم!شالأشرعةأنالمصريوناكتشفتقريبا،.مق0003

استطاع،ذلكإلىوبالإضافة.قواربهمفتدفعالهواءتجمع

منسميكةقطعباستخدامالقواربصناعةالمصريون

منالقواربيصنعونكيفالناسعرفأنوبعد.الخشب

والناقلاتالسفنبناءذلكبعداسعتطاعوا،الخشبيةالألواحا

البحر.عبورعلىقادرةأضحتالتيالكبيرة

النمطبرز،الشراعباختراع.الشراعيةالسفنعصر

المصمنوعةالسفنباختراعبروزهواكتمل،للسفنالأساسي

سنة000.5ادخلالوفي.السمي!صةالخشبيةال!ضلمن

سفنتصميمعلىالسفنبناؤوركز،الفترةأضلكالتالية

السفن،أدواتتطويرعلىركزواكماأكبر،أحجامذات

الأزمانفىالسفنبناؤوونجحوحبالها.بصواريهاالأشرعة

أقلبقدرنجحوالكنهمالأحجامكبيرةسفنبناءفىالغابرة

جهازفىالمهمةالتطويراتإن.السفينةأدواتتطويرفي

ووصلت،الميلاديعشرالخامسالقرنفيبدأتالسفن

أواسطفيالكبيرةالشراعيةالسفنبروزمععاليةدرجةإلى

.الميلاديعشرالتاسعالقرن

منكثيرةأنواعاالمصريينقدماءصمم.المصريةالسفن

الجميلة،المتعةوقوارب،الصغيرةالمراكببيمهامنالسفن

تحقيقهاتمالتيالأهدافأكبرولعل.الثقيلةالشحنوسفن

الحجريةالأعمدةتحملكانتاكتيالضخمةالناقلاتهي

علىكانتالتيالمحاجرمنا!لسلات،وتسمى،الضخمة

ووصلتم61نحوطولهاوصلالناقلاتوأكبر.الني!نهر

متريا.طنا068إلىالبضائعمنحمولتها

شراعلدفعهااستخدمفقد،الخفيفةالمصريةالسفنأما

لكنجانبيها.منجانبكلعلىالمجدفينمنوصفواحد

ا!متخدملقد.فقطواحدبشراعقيادتهاتمتالأثقلالسفن

النتراعاسمعليهأطلقالش!سلمستطيلشراعاالمصريون

،.مق0002عاموبعدوضيقا.طويلاأولآصنعوه،المربع

طولأ.أقلولكنالعرضفياتساعاأكثرالشراعهذاجعلوا

كبيرةمجاديفسفنهمتشغيلفيالمصريونا!حتخدمكما

أعسفينة.امؤخرةجانبيمنحانبك!!على

نهرفيلاستخدامهاأساسا،،سفنهمالمصريونبنى

النهريةقواربهمكلصنعوافقد،لذلكونتيجة.النيل

أماالبحار.فيالمستخدمةسفنهمذلك،فيبما،خفيفة

هيكلبصناعةأولآتبنىالخشبيةالكت!!قواربفإن،اليوم

(الفقريالعمودبمثابة)وهيالقصقاعدةمنالسفينة

بعد،السفينةلجسمالخشبيةالكتلتربطثم،ودعامات

.بالدعامات،ذلك

قصقاعدةبدونالنهريةقواربهمبنواالمصريينلكن

الخشبيةالكتللربطأربطةامشخدموا.لقددعاماتوبدون

كانتلقد.القاربجسمبذلكليتكونببعضبعضها

عبرالإبحارمنتمكنتبحيثالقوةمنالقواربتلك

البحرعبابتمخرأنمنأضعفكانتأممسها،النيل

.وعورةالأكثرالمتوسطالأبيض

مننوعالبحريةالمصريينلسفنكانأنهالمحتملومن

أنهكتماكثيرالكن،الدعاماتمنوقليلالقصقواعد

المضطربةالبحارفيخصوصاالحسفن،هذهومؤخرةمقدمة
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مقدمحولمتيناحبلاالمصرونربط،ولذلك.الأمواج

حوللفوهثمالسفينةسطحعبرمشدوداومدوهاسحفينة

منعالذيالحبلبهذاالسفنقوةأزدادتوهكذا.المؤخرة

أبحروقد.الغطسأوالانحنا(ءمنومؤخرتهامقدمتها

طولوعلىالأحمرالبحرفيلط،رئيسيبشكل،المصريون

المتوسط.الابيضر!للبحرالشرقيالساحل

البحرمنطقةفيالبحارةأولكاذ.والمسينيونالمينويون

اطلقالذينكريتجزيرةسكانهمالمتوسطالأبيض

.مق0025عاممنذسفنهمجابتفقد.المينويونعليهم

-يرةصغرباووصلت3المتوسطالأبيضالبحرشرقي

البحرعلىسيو.م،أق4د.عامحواليوفي.صقلية

وكانوا،الكبرىالإغريقبأرضرالانمايعرفسكان

والمينويينالمسينيينأنوالواقعالمسينيين.باسميعرفون

علماءلكن.الشراعيةالب!خارسفنتطويرفيساعدوا

يقيناعنهمماعرفوهفكل،س!همعنالقليليعرفونالتاريخ

وذاتوواسعةمتينةالمبضايمعسفنابنواالناسأولئكأنهو

سفناالناسهؤلاءبنىكمامربالشكل،واحدشمراع

علىالمجدفينمنصفبولمساعلةدفعهايتمكانقويةحربية

جانبيها.منجانبكل

أكثرالباحثونيعرف.دقوالإغرالفينيقيينسفن

الأبيضالبحرفىاستحخدمتالتيالسفنعنمايعرفون

ذلكوفيالميلاد.قبل-لشرالثالثالقرنفيالمتوسط

همالبحارخوضفىائدةالمالشعوبكانت،الزمن

للبحرالشرقىالساحلفىعاش!االذينوالإغريقالفينيقيون

المتوسط.الأبيض

عريضةشحنسفنوالفيفيميونالإغريقبنىلقد

وفي.كبيرةبدرجةالسفن،تجهيزاتطورواكماوواسعة

بصاريينسفنبناءمنا،ممنوالميلاد،قبلالسادسالقرن

صغيراشرأعاليحملالمقدمةحولىاالأماممنثانيهماينحدر

القرنوفي.السفينةتوجيهلةسه!علىيساعدمرئالشكل

الشراعأعلىمثلثاشراعاالإغريقصنعالميلاد،قبلالرايع

وضعوهسفنهملأكبرآخرمربعاشراعاأضافواكماالرئيسي

وذالمبسطالجهازهذاصانوقد.المؤخرةمنبالقرب

الأجهزةتلكبينتقدمااللأص!زةأكثرهوأشرعةالأربعة

لذلك،ونتيجة.الغابرةأ؟زط/نافيالشعوباخترعتهاالتى

متوسطولايزيدالسرعةبمايئةكانتالقديمةالسفنفإن

طولوبلغ.الرياحهبوبأثناءبحريةعقدءعلىسرعتها

نأوأمكنهام03نحوالتةلميديةالإغريقيةالشحنسفينة

البضائع.منمترياطنا018و19بينماتحمل

ذاتالكبيرةالشراعيةالصغنالإغريقا!متخدم

منصفمنها،الأولاطجيلوكان.حربيةسفناالمجدافين

بينماالفترةوفيجانبيها.مزاجانبكلىعلىالمجدفين

الإغريقأضافالميلاد،قبلوالتاسععشرالحاديالقربن

كانالماء،سطحمعالسفينةلمقدموحاذاضخمامنجنيقا

الثامنالقرنوفى.الحربيةالمعاركفىسلاحايستخدم

صفوف!نبصمينشراعيةسفناالإغريقبنىالميلاد،قبل

يعلو،السفينةجانبيمنجانبكلعلىالمجدفين

اذنطرهكبيرةبدرجةيفوقالنوعوهذاالاخر.أحدهما

والقوةالسرعةحيثمنالمجدفينمنالواحدالصف

اخترعالميلاد،قبلالعسابعالقرنمنتصفوفي.الحربية

هناكأنهذاومعنى،المجاديفثلاثيةالسفينةالإغريق

جانبيها،منجانبكلفىالمجاديفمنصفوفثلاثة

الآخر.فوقالواحد

لسفنهم،بنائهمعند،الرومانبعدهممنوالإغريقبدأ

الإغريقلكن.المصريونفعلكماأولأالسفينةبجسم

الخشبيةالكتللربطوأمقأكثرأربطةالشخدمواوالرومان

أيضئاأدخلواأنهمكما.ببعضبعضهاالأشجار()جذوع

لذلك،ونتيجة،السفينةجسملتقويةالدعاماتمننظاما

قوية.أجساملهاكانتوالرومانيةالإغريقيةالسفنفإن

البحرلمنطقةحكاماالرومانيونأصبح.الرومانيةالسفن

واستخدمواالميلاد،قبلالثانيالقرنخلالالمتوسطالأبيض

الإغريق.استخدمهاالتينفسهاالسفنأنواع

التاريخفيعرفتجاريأسطولأضخمالرومانيونبنى

منالحبوبتحمللديهمالشحنسفنأكبروكانت.القديم

هذهأضخمطولكانروما.إلىمصرفيالإسكندرية

حملمنمكنهاالذيالأمر،أم4والعرضم?السفن

إلىيصلوماالبضائعمنمتريةأطنان019منأكثر

راكب.000.1

معالحالكانكما،الرومانيةالشحنسفنكانتوقد

أيضاالركاب،تحملالقديمالزمنفيالناقلاتأنواعكل

.آنذاكالركابلحملخصيصامصممةسفنلاتوجدلأنه

شحنسفينةأيفىمكانايحجزونالمسافرونوكان

غرفالسفنتلكفىكانتفقد،هدفهمنحومتجهة

أما،المهمةللشخصياتمخصصةقليلة)كابينات(جلوس

السفينة)سطح(أرضيةيفترشونكانوافقدالركاببقية

كلفىبأنفسهميصنعونهاصغيرةملاجئداخلوينامون

ليلة.

بنيتالتيالمراكبأنواعأجودكانتالفايكنجسفن

شمالىفيالميلاديينعشروالحاديالثامنالقرنينبنفيما

عبرالمشهورةالطويلةبسفنهمالفايكنجأبحرلقدأوروبا.

أمريكاوحتىجرينلاندإلىالشماليالأطلسيالمحيط

بهاواستعمرواتاجرواكماتلكبسفنهموغزوا.الشمالية

مصدركانوا-القرصنةمجالفي-إنهمثم.الناس

البحار.فياللإرهاب



السفينة403

الفخمةالفايكنجسفنعنالكثيراليومالناسعرف

مراكبهمأعدواالفايكنجشعوبزعماءمنكثيرالأن

وفيالمقابر.هذهمنعدداالعلماءوجدوقدفيها.لدفنهم

هذاتخصحربيةسفينةعناللثامأميطأم،088عام

جنوبجوكستادمنبالقربجيدةبحالةباقيةالشعب

الفاي!ضجبناهاالتىالسفينةهذهطوليبلغالنرولقشرقي

نحوفيبلغعرضهاأمام،42نحوالميلاديالعاشرالقرنفي

هذههي!صلفإن،الفايكنجسفنوككلأمتار.خمسة

التىالخشبيةالألواحأنأي،الألواحمتراكبالسفينة

61تحملوهىالآخر.فوقبعضهايركبمنهايتألف

مربرشراعولهاجانبيها،منجانبكلعلىمجدافا

،أم2يبلإرتفاعهأنالمحتملمنصارفيمثبتالشكل

وسفينة.المؤخرةمنبالقربتشغيلمجدافلهاأنكما

الفايكئالطويلةسفنولأغلبنسبيا.صغيرةجوكستاد

مجدافا.03الاخرولبعضها،جانبكلعلىمجدافا02

الفايكنج.:انظر

نسخةالنرويجيينمنمجموعةبنت،أم398عامفى

الأحوالسوءمنوبالرغمجوكستاد.سفينةمنمتكاملة

عبرالسفينةهذهقيادةمنالمجموعةهذهتم!سنت،الجوية

سانتإلىالنرويجفيبيرجنمنانطلاقا،الأطلسياالمحيط

فقط.يوما28فىنيوفاوندلاندفىجونز

فقدواأنإلىتدريجياالفايكنجقوةتضعضعت.الكج

علىالسيطرة-الميلاديعشرالحاديالقرنأواخر-في

شمالىدولفيتنتعشالتجارةبدأتثم.الشماليةالبحار

التاريخقبلماسفن

القديمةمصروسفن

إطار.علىالممددةالحلودمنالمص!وعةوالقوار!الحمتمبيةال!ضاوقوار!الشجريةالزوارقالأولىاالسفىشملت

سفنبناءتعلموا.مق0004حوالىوفي،السمنصماعةفيالتطوراتأه!امنلعضااطصري!تقدماءصعلقد

كيفاكتشفوا.مق0003حواليودي.المجدف!!سصصلوساطةددعهات،القص!م!صسعتوضيقةطويلة

لحيثكبيرةسفنبناءذلكلعداساسااستطاع.الحشميةالأاساحاسقوار!ينسئونوكيص،الأشرعةيصنعود

اطفتوحة.المحارعمورأم!ضها

حتسيةكتلةقار!
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لحملاتساعاأكثرمرأكبإلر!التجاراحتاجحيثأوروبا

تمكن،الميلاديعشرإشالثاالقرنوفيأكبر.شحنات

عليهاأطلققويةسفينةزطويرمنالشمالفيالسفنبناؤو

هيوالحربيةالتجاريةالصفينذهذهوبقيت.الكجاسم

عام002لمدةالشماليةأوروبافيللسفنالكاملالنموذ!

تقريبا.

العنيفةالبحارأمواجتقاومأنالسفنتلكواستطاعت

الشمالي.الأطلسىوالمحيطإ،الشمابحرفيالقويةوالرياح

متراكبة،ألواحوذاتو.عريثنمةعميقةأجسامالسفنولهذه

ضخمة.بأحجامبضائع!لتحملالسفنهذهاعدتوقد

بناءأيضاولها.الشكلمربعكبيرواحدشراعوللكج

وتمثل.قلعةيسمىومؤخرتهاالسفينةمقدمةمنكلفى

سها!همإطلاقالجنودمنهايستطعأرضيةالمقدمةقلعة

فتوفر،المؤخرةقلعةأما.المعاديةالسفنعلىوأحجارهم

الكجولسفن.المسافرينبينالمهمةللشخصياتحماية

مجاديفمنفبدلأ.التشغيلأدواتمنجديدنوعأيفئا

السفينة،مؤخرةمنبالقربالجانبينطولعلىالتشغيل

فيالدفةهذهوكانت.المؤخرةوسطفيكبيرةدفةهنالك

المجاديف.منمتانةأكثرأم002عامحوالط

بينما.)اللاتينات(الشكلالمثلثةالأشرعةذاتالسفن

السفينةتطويرعلىالشمالفيالسفنبناؤويعملكان

المتوسطالأبيضالبحرفىالسفنبناؤوكانالكجالمسماة

وبدأوتصميمها.السفنبناءعلىمهمةتعديلاتيدخلون

طريقةبإدخالالأبيفالمتوسطالبحرفياسمفنبناؤو

الفينيقيةالسفن

واليونانية

بعضعننقلاتمالسفنهذهعنالباحثونيعرفهالذيوالقليل.سفنهمشكلتبينوثائقالفينيقيودخركلم

سفنوالإعريقالفيسيقيونبنىلقد.أشعارهمفي-حالأيةعلى-سفنهمصوروافقدالإغريقأما.القديمةاك!وب

مقدمةإلىمنجنيقاالإغريقوأضاف.الضيقالطويلبشكلهاحربيةشراعيةسفنالنواكما،وواسعةىهـيضةلتم!ش

الحربيةالسفنأضخمم8ق065حوالىفيواخترعوا،.مق0،8إلى01،،منالفترةفيالشراعيةهـمنهم

المجاديف.ثلاتيةالشراعيةالسفنوهي،الغابرةالأزه،نفي

الصئإعر!قيةشراعيةسفينة

..مقلآ..حوالي-

2!زا.3حواليطولها-

الصيعفيميقيةبضائعسفينة

.مق0041حوالط-

مج!عوللياطوصع+

!!،أأبيم

"لأ"لأ!هـعيويغمم!



السفينة603

المعيارية.الطريقةهيبعدفيماصارتالسفنلبناح!جديدة

الألواحربطواثمأولآ،قصقاعدةمنهيكلابنوافقد

منأكثرواأنهمكماالإطار.فىالسفينةلجسبمالخشبية

عليهاأطلقالتيالشكلالمثلثةالاشرعةا!متخدام

أداءهاأنالشكلالمربعةالأشرعةأثبتتلقد.اللا!لينات

وبع!صول!ضها،.الخلفمنالرياحتهبعندماجيد

السفينة.تبحرعندماجيداتعمللا،الشكلالمثلثةالأشرعة

البحرفيدائماالشراعيةالسفناستخدمتلقد

تمكما،البضائوالركابلحملالأبيفالمتومعط

عامحواليوفيلكن،أيضا.حربيةسفنااستخدامها

والتجارةالشحنمجالفياستخدامهازادأم،003

السفنهذهفإن،العموموجهوعلى.كبيرةبدرجة

وجودعدمحالةفيإلامجاديفهاتستخدملمالشراعية

الأوقاتفيأما.مغادرتهأومرفأدخولحالةفىأورياخ

الشكل.مثلثةباشرعةتدفعالمراكبفكانت،الأخرى

يحملمنه!االأمامي،صاريانلهاالشراعيةالسفنوأغلب

الشراعيةوالسفنصوار.ثلاثةوأجعضهاأحجير.االشراع

اسمفنأنكما،الحربيةالسفنمنوأوسعأطولالتجارية

مترئا.طنا127نحوتحم!!أنيم!ضهاالنموذجيةالشراعية

القرنمنتصفحواليفيالإعداد.كاملهالسفينة

البحرحوضفىالسفنبناؤوتمكن،الميلاديعشرالخامس

القويةالسفينةخصائصأجوددمجمنالمتوسطالأبيض

والمسماةوزناالأخ!لمراكبهمالمماثلةالخصائصيمكج

فيالنموذجيةالسفينةهيالسفينةهذهوأصبحت.اللا"دينة

بنواأيصالك!هم.الإعريقامشحد!هااقيبتلكلتسيهةسحنرمراكصصهـبيهسفمارئيسيةبصورةالروماداستحدمالرومانيةالسفن

.الغابرةالأزمادفيالتجاريةللسفرأسطولاأ!مانأالىولقد.المجاديمىصروأحاديةكيرةحرليةسفسا

الشكلمثلثةأشرعةأسومادااستحدمالإعريهتشعلماشمت!!.مصىسمنالحو!ا!د!ماالشصسفرأكرحلبتر

استحدامبدأولقداحثمكل،امر!عةأشمرعةاستحدمتلتهدأ*صيرةاأساقلاتاأما.أصعيرةا!وار!ماليلاتينةسميت

سطى.الولىالقررفيالمتوسصأالأبيصاصحرا!حطهسقة!ىواسعطاقع!اللاتية

روماليةحرسةسمي!ة

.م05عامحوافي-

تصمترا55طول-

\

ا

!بر؟

3



703السفينة

هؤلاءاستمركماتقريبا.4سش003لمدةأوروبادولكل

إلىالخشبيةالألواحربطاسة2بوساالسفينةهيكلبناءفي

استبدلوالكنهم.ودعاماتقصقاعدةمنيتكونهيكل

إنشاءاتبعوأكما.السفينةمؤتضةفيدفةالتشغيلبمجاديف

فيالحالهوكماالسفينةفيخلفيةوقلعةأماميةقلعة

الأبيضالبحرسفنبنائيأنااذاكمنوالأهم.الكجسفينة

أفضل.وتسييراأكبرقوة!بنالالسفينةجهازغيرواالمتوسط

وللسفينةالتجهيز.أوالإعدادكاملةالسفينةطورواوهكذا

يتوسطها،رئيسيصاراكجهيزالرباعيةأوالإعدادالكاملة

كلويحمل.السفينةهـؤخرةفيوثالثالمقدمةفيوصار

كبيراشراعاوالمقدمةأوسطافيالموجودينالصاريينمن

أما.الشكلمربعةصعيرةأشرعةوتعلوهالشكلمرلغ

الشكل.مثلثشراعافيحمل)الخلفي(،المزينيالصاري

مربعصغيراصاريايحملالمقدمةعلىمثبتعمودوهناك

استغلهاالتيهيالتجهيزأوالإعدادبهذاسفناإن.الشكل

داجاماوفاسكوكولمبوسكريستوفرأمثالالمكتشفون

القرنأواخرفيماجلانوفردينانددريكفرانسيسوالسير

عشرالسادسالقرنوطوالالميلاديعشرالخامس

.الميلادي

عشرالسادسالقرنمنتصفحواليفي.الجليون

سميالشراعيةالسفننوع!منالبحارعلىظهر،الميلادي

أماميةقلاعلهاضخمةشراعيةسفنوالجليونات.الجليون

تضممرتفعةخلفيةوقلعةالأخرىالسفنمنارتفاعاأقل

)فيالرئيسيالصاريين،منواحدكل.أوسعحجرات

الخشبية،الألواحمنوالمصوعةالحلديةالزوارقبنوالقد،ملاحينلوصفهمعريقتقليدالإسكندينافيةللشسعو!الفايكنجسفن

بيرماالشماليةأوروبافيشاؤهاتمالتيالسف!أحسنالمايكئ!سعينةطورتالأولىالأنواعهذهوصت

هذهلكنالنور.سميتالبضائعلحملمخصصةوفسيحةعريضةسفساالفايكمجش!بنى.أم007000

المحيطفيالمجهولةالمياهعبرالضيقةالسريعةالسف!بهذهأبحروالقد،الطويلةسحفنهاشهرةأكثركالتاكحوب

الشمالية.أمريكاإلىالأ،عللسى
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حينفيأشرعةثلاثةأوشراعينيحم!!والأمامي(الوسط

وأواحداشراعايحمل)الخلفي(المزينيالصاريأن

ثانمزينيصاريوجدالجليونسفنأضخموفي.شراعين

.المؤخرةمنبالقرب

فيوحربيةتحاريةلأكراضالجليونسفناسعتخدمت

السفنظهرعلىالمحمولةالمدافعواستخدمتواحد.ان

الجليونسفنلكن.الميلاديعشرالرالغالقرنمنتصفمنذ

خاضتلقدوزنا.وأثقلعدداأكثرمدافعتحملكانت

الحروبأشهرأم588عاموالأسبانيةالإنجليزيةالأساطيل

سفنالجانبينكلافيهاواستخدم،التاريخفيالبحرية

قدرةوأكثرأسرعكانتمنهاالإنجليزيةولكن.الجليون

هزيمةمنم!ضهاالذيالأمرتسليحا،وأفضلالمناورةعلى

اسمأسطولهمعلىالأسبانيونوأطلق.الأسبانيالأسطول

انظر:.يهزمأنلايمكنأنهلظنهملاتقهرالتىالأرممادا

الأسباني.الأرمادا

الجليونسفنأخرىودولوالبرتغالأسبانيااستخدمت

لجلبالجليونسفناستخدمتفقدأسبانياأما،للتجارة

وأصبحتالجديد.العالممنممتلكاتهامنوالفضةالذهب

كانواالذينللقراصنةمفضلاهدفاالثمينةالسفنهذه

الكاريبي.البحريجوبون

قويةشراعيةخشبيةسفن.والدهواتالينكات

فيترىولاتزال،الشرقفيواسعنطاقعلىاممتخدمت

الصينيينبوساطةالينكاستخدمتلقد.الشرقيةالمياه

شرائحمنالشكلمربعةتصنعأشرعتهاوكانت.والياباني!ت

الزمنيةالفترةسفن

الثالثالقرنينبين

عشروالسادسعشر

الميلادلون.

مرلعا،شراعاتحملواحدبصارسفيسةوهىكجسعيمةأور:لاشمال!ىالسمنسا:وطورأء،002حوالىفي

ؤوبئرادالأثناء،هذهوفي.الدفةأواللوجهاحترعواألهمكمامؤحرتها.رمقدمتهامنكلشمرتفعةقلاعولها

القوار!منابتداء،سفنهمألواعحميعفىأعسكلاالمتلتةالأشرعةاستحداممنالمتوسطالأليصاجحرافىالسفى

الميلاديعشرمساطالقردوخلال.التلاثةالصواريذاتالكميرةالماقلاتإلىالواحدالصاريداتا!مغيرةا

صواربتلاثةتمأولألصار!تصخمةشراعيةسميمةسذلكلينتحواواللا"دينةالكجخصائصأدصلدمجاستطاعوا

القرقور.اس!عليهاأطلئحيث

أال!!لأ!لالأال!!.أم02".عامحوالى

الصار!الإيطااللااكد؟
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الحاجبةأتشبهالتيالخيزران

الصغيردالأنهارينكاتهناك

يزيدبطولالضخمةالمحيطات

أواالعربالبحارةاستخدمها

وشراءواحدصارالشرأعية

آأبينالتجارةبغرضالدهوات

كاالشرأعيةالسفنبينومن

فياستخدمتهنديةسفينة

طولهويبلغالصاريينذاتبرو

است!.إنديامنإيست

والحربيةالتجاريةللأغراض

تقريبا،الميلاديعشراسمالغ

وكانت.الفينيقيةالستارةو

عابراتمنهاوجدتكما،

فقد،الدهواتأما.م03على

السفنمنالنوعولهذا!نود.

وأبحرت.اللاتينةكشراعإ

العربية.والجزيرةوإفريقيا!ند

وهيالباتيلاللأخرىمرقية

الملايويةوالسفينة،الجاجكهر

.أم15

،قرونلعدةالسفنفىمت

القرنبحلول،ولكنمعا.

مماجداثقيلةالمدافعأصبحت

الوزنوحملتتواءمخاصةبأجسامالسفنبناءجعل

الحربيةالسفنتصميمفإنوهكذاضروريا.أمراالإضافي

الزمن.معكبيرااختلافااختلفالتجاريةوالمراكب

فيأوروبيةدولعدةفيالتجاريةالشركاتشرعت

خصيصامصممةسفنبناءفيالميلاديعشرالسالغالقرن

السفنهذهوجلبت.الاقصىوالشرقالهندمعللتجارة

والصينالهندمنأخرىومنتجاتوالتوابلوالحريرالعاج

الشرقمعالتجارةالبرتغاليوناحتكروقد.الشرقيةوالهند

إنجلترابدأتعندماالميلاديعشرالسالغالقرنإلىالأقصى

الدنماركالمنافسةمضمارإلىودخل.بالتنافسوهولندا

الشرقيةالهندجزرشركاتبنتقو،كلوفيوفرنسا.

إنديامن.إيستاسمعليهاأطلقالتيالخاصةسفنها

بينماالفترةسفن

السادسالقرنين

عشروالتاسععشر

الميلادلون

!ا؟\

بز)%إء7

قلاعالسفنمنالضخمالنوعولهذاعشر،السادسالقرنمنتصففيالبحارعلىالجليونسفنظهرت2لقد

إلىبالإضافةالسفيمةجسميتوسطرئيسيوصار.الأماميالصاريفىمثبتةأشرعةثلاثةأووشراعانعاليةخافية

نفسه.الوقت!يوتجاريةحربيةكسفنالجليونواستحدمت.الخلفيبالصاريملحفيئشراينأوواحدشراع

إنديامن.إيستسميتضخمةسفنبناءفيعشرالسابعالقرنحلالالأوروبيةالتجاريةالشركاتوبا-ات

يشنهاالتيالهجماتصللدفاعمدافعتحملكانتأنهاإلاتجاريةكسفنصممتالسفنتلكأنمنوبالرعم

المعادية.الدولوأساطيلاصنةال!

البريطانيةإلدياسإيست

.م0071عامحوالط-

تقري!ا.مترا52بطول-
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سفسالت!صنصممتقدكانتالسفنتلكأنمنوبالركما

ضدنفسهاعنللدفاعمدافعتحملكانتأنهاإلا،تجارية

الدولأساطيلتشنهااوالقراصنةيشنهاالتيالهجمات

المعادية.

ففي.رتيبةبصورةإنديامنإيستسفنحجمازداد

حمولةبلغت،المثالسبيلعلى،الميلاديعشرالثامنأغرنا

منمترياطنا036النوعهذامنالإنجليزيةالسفنأغلب

الحمولةبلغتالتاسئكشرالقرنوبحلولأجضائع.ا

متريا.طناأ!.9.

بينالتجاريةالحركةازدادت.المنتظمةالخدمةسفن

فيكبيرةبدرجةالأطلسيعبروأوروباالمتحدةالولايات

علىالطلبتعاظ!اكما.الميلاديعشرالتاسعالقرنبداية

ملاكاستجابولقد.الأطلسيعبرللركابأفضلخدمة

يأ،الخدمةفيجدسدشيءلتقديمالطهلبلهذاالسفن

منالنوعهذاسميولقد.منتظمةأوقاتفيتبحرسفن

ذلكقبللاتبحرالسفنوكانت.المنتظمةالسفنالسفن

،والركابالبضائعمنحموأضهاكاملاستيفاءبعدإلا

أماتماما.مناسبةالملاحةأجواءأنمنالتأكدبعدوكذلك

معين،زمنيلجدولوفقاتبحربانهاالمنتظمةالخدمةسفن

وبصرف،تكتمللمأبماكتملتقدحموأضهاأكانتسواء

منالنوعهذااصبحكما.الملاحيةالأجواءعنالنظر

ولقد.،الركابراحةعلىترحصتجاريةسفنأولالسفن

نيويوركمدينةبينأم818عامالمنتظمةالخدمةبدأت

.ليفربولومدينة

التاسعالقرنسفن

عشر

المحيطعبورالمنتطمةالحدمةسمرلدأتالقلبر.وسفنا!لنتظمةالخدمةسفرتالتاسعأحرلىاسمرأشغرشملت

فقدالقلبر،سمىأمالا.أمالشحسةكاملةح!اتسراءمسطمةرحلاتإتمامعلىدأترأء،881عامالأطلسىا

كماأستراليا.م!والصود!الصير،م!الشايتحلصكا!عدماتراضاسعاالقردأرلعيمياتحلاأ!ظوت

فىالذهبعلىالتهافتأثاءالمتحدةوالولاياتاجمورليا!صاإلىاحالصااشحاءرأسحولالركا!تحط!كالت

الماء.فيسرعةتسصاإتفهيالمتعددةوأشرعتهاالرليعةهياكلهاوسسص.أم857و9184ليراغترةا

أوروباامشطمةاالحدمةسميمهأ!صسير!

م3381ئماسحرلحتحدغاااأطولتإصي!)!"اصء33ص3صئسأ

يا.تقرمترا24-حلربرا!ا3

ابرخمرير!!!حضقيسح!!راائم!اببرجتي!ئنأ
يهرحي/ص-كيلأ!!ص/1//أبر/،اأ///:لآ//،//!ح!؟!برلم

؟+لأ*!ص----

حبرءكا//3/3/،1//مص/1/كاص،بر،/ص!.///-/

صص/لمسص!////!!ص،/أ؟بر،ر/ار!أ

كلاودفلاينجالقلرسكليحة

اطتحدة(ا!للايات)ا

.م1185عامالمحرأدشلت

تقريبا.مترا27طول
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كان،المنافسةومواجهةأزمنيةاالجداولبالتزاموللوفاء

السفنلكن.ككنةسرعةبأفصىتبحرأنالسفنهذهعلى

فييعنلمعاديةشراعيةسغناكونهاعلىتزدلمنفسها

هذهالربانبةوقاد.جالسرعةخا،!مةمواصفاتبأيتصميمها

الأجواءكلوفيونهارا،لبل!مستمربنشاطالسفن

بينيتراوحوقتاشرقاالأطلسيعبوراستغرقوقد.الملاحية

اطولوقتاامشغرقفقدغربا2عبورأماألمسابيع،وأربعةثلاثة

المسفنعلىلأننظرا،أسابيعوستةخمسةبينيتراوح

ناحيةأطولمسارافاتخذت،الغربيةالرياحضدالإبحار

.الجنوب

الخدمةسفنمنالأولالنمطمنالسفينةطولكان

التاسعالقرنمنالأربعينياتوبحلول.م03نحوالمنتظمة

اتساعاالركابحجراتأزدادتعندما،الميلاديعشر

.م94طولهاسفناستخدهـت،راحةأكثروصارت

جمالآالشراعيةالسفنأكثرمنالقلبر.سفن

منتصففىالبحارم!!اتأصبحتوقد،ورومانسية

القلبرسفنصممتوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرن

السرعة.أج!!منالمتعددةهاوأشرعةالرشيقةبأجمسامها

.الأميالالسفنبهاتطويالتىالويقةمناسمهاوجاء

فيحقيقيةقلبرسفينةأولالمتحدةالولاياتبنت

صممتوقد،الميلاديعشرالتاصميمالقرنمنالأربعينيات

رأس)حولالشرقيالساحلمنللإبحارالسفنتلك

عجلكما.الشايلحملالصينإلى(الجنوبيةأمريكا

أ!شرالياوفي،ام848عامكاليفورنيافيالذهباكتشاف

عنالباحثونتدفقإذالقلبر،سفنبتطويرام،ء8أعام

قلبرسفنالإنجليزوبنى.الذهبحقولنحووالمؤنالثراء

ومازالت.أستراليامنوا&حو!الصينمنالشايلحمل

فيالآنسارككتيوتسمى،البريطانيةالقلبرسفنأشهر

.لندنفيجرينيتش

علىالأشرعةمنصفوفستأل!القلبرلسفينةكان

نأويمكنشراعا.35منأءشلبعضهاوكان،الصاري

)37عقدة02المياهعلر،القلبرسفنتقطع

.ولقدقصوىبسرعةقياد،تهاتمتإذاكم/الساعة(

ملبورنإلىلندنمنوبايليتير!القلبرسفينةأبحرت

يوما.06!يبأستراليا

الولاياتفيأقامكنديهو1،ماكايدونالدويعد

الأولالنمططولوبلغالقلبر.لسفنمصممأكبر،المتحدة

حمولتهابلغتكماا،6،صممهاأضياالسفنمن

سميتسفينةبنيتأم،853عاموفيمتريا.طنا0361.

عصرهافيشراعيةسفينةأكصروكانترد!بلكجريت

وحمولتهاصوارأربعةولهاتقريصا،م201طولهابلغحيث

متريا.طنا080.4

الخترعونبدأ.العشرينالقرنفيالشراعيةالسفن

عشرالثامنالقرنأواخرفيالبخاريةالقواربعلىتجاربهم

البخاريةالسفنكانت،العشرينالقرنوبحلول.الميلادي

تجوبالتيالشراعيةالسفنمحلتقريباحلتقد

إحراقعنالنابخالبخار،سفنعلىكانولكن،المحيطات

الحجريالفحمامحطاتعلىالاعتماد،الحجريالفحم

طولعلىالتيكتلك-التجاريةالخطوطبعضأنمع

الفحممحطاتمنقليلبها-الجنوبيةأمريكاسواحل

فيتستخدممازالتالشراعيةالسفنوكانت.الحجري

،المثالممبيلوعلى.سنواتولعدةالتجاريةالطرقهذه

من-سمادوهو-النتراتتحملالشراعيةالسفنكانت

أوروبا.إلى(الجنوبيةأمريكاحافة)حولتشيلي

أواخرفيالماءإلىأنزلتالتيالشراعيةالسفنوكانت

ضخمةالعشرينالقرنوأوائلالميلاديعشرالتاسعالقرن

وكانت.السرعةوليص!الحجممنللاستفادةبنيتالحجم

الشراعيةالشرقسفن

ول!ش.اليومالإبحارفيتستحدمالتيهىالشراعيةالسفىم!قليل

والداحليةالساحليةالملاحةفييستخدمونهااساسامازال،الشرقفي

الأشرعةذاتالمراكب:السفنهدهوتشمل.الأسماكلصيدوأيضا

والينك،العرليةالجزيرةبمتعبهالموجودة)اللاتينة(بالدهوالمسماةالمتلتة

تعرفالتيالحديدةغينيافياللاكاتويو،الصحالحشعيةالصينية

المحر.سرطادمخالبتشمهالتيبأشرعتها

الدهو

العرية(لجزيرةا)شبه

،--ا-*ص،--لأ-عى!في

،لأ!كا!نزممملمكاربرخم!!سووححى!

ح!-!--ص!-صيرسءنحتش.

ىسابهر!كشصلم!لم/!ألأ*-ئن

لينكالأ؟؟أوبر2كا!*أ!"صصصمصر،كا!!!7!

)الصينية(ألأكراعغصبرضكاأ--!صسض13*
لمالمأ!ميىس!ئخ!

ءلمط9،"ا4ء---س+-جص!بمتر،يملمئم!!اإكايإإ،كلى*ر!!بمااص

\ثمص!أ9ااسثماابهش--؟ص-كاصع!-لي!*

-؟يرممبما!ب!الأ911أ(،ءأ

\\ا!حه!!!!لا!ا!1"ا!1عس-ت*رر-ير-!9-ى-

اك!أ!!ص*،!ءك!\حاا،اح!أ-صصص-!-وو

رزكحمإلم!طئركأ*مح!-بهؤإ"-آء-ءا"--؟يم-سبمبر"---لم!ئغ

\-ا-ث=--ك-+--ث!-ص؟--ص-- لم!ب-د،!-ءثزر-يمضيرر--!ء-/-

+كا-!حملا:كأ؟-غ

صعلابرلم!كل!تم!حآ!ل!ا-ةإيمغ؟يئإقيصور-شيمسيريرص-لملم

،ع.--كا-=--ص-----="ض-=صير-بهبنحضص71

"!؟تم!؟كا-ح!خ!---؟=يم-!---ض؟---ص
-"،للم/ئ

لى

،وكا!!ى؟،!ء،!لأ"!-

لأ4!-!!،ؤلاكا

-ا)غينيا

زيدة(كثا

لآ/!ء+/؟3إ،بزلم
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ومجهزة،الجوانبومستقيمةقويةحديديةأجسامذات

هذهمثلاستخدمق،قليلةبنفقاتولتشغيلها.بالأسلاك

منكميةأقلاستغلتفقدولهذاصغيرا،طاقماالسفن

وهيبروسين،هىالسفنهذهأعتىكانت.الأشرعة

وقدكاملا،تجهيزاومجهزةصوارخمسةذاتألمانيةسفينة

بناؤهاتمشراعيةسفينةأضخموهي.أم209عامبنيت

تحملأنبإمكانهاوكانأم6وعرضأم32بطول

البضائع.منطن7لأ003

السفنعددانخفضالشمرين،القرنأوائلومنذ

كثيرةسفنوكانت.بانتظامأجحاراتجوبالتيالشراعية

فإن،اليومأما.أحواضهافىصدئتأواهترأتقدمنها

الشكلالمربعةالأشرعةذاتالسفنمنالباقيالقلي!!

والتجاريةالبحريةالأ!عاطيلفيللتمارينسفناتستخدم

.الدوللختلف

يستخدمونالناميةالدولمنكثيرفىالناسزالوما

المياهممراتوعبرالشوأطئعلىالملاحةفىالشرأعيةالسفن

ومازال.الأسماكلصيدتستحدمكماالبلاد،داخل

والركابالبضائعلحملالينكسفنيستخدمونالصينيون

النسخمختلفأنكماالأنهار.فياسمواحلطولعلى

موانئفيالانحتىرؤيتهايمكنالعربيةالدهومنالهندية

الهندية.المدنمنأخرىثغوروفىوكلكتابومباي

منبدائيانوعابعيدعهدمنذالجديدةغينياشعبامشخدم

زوارقعدةمنتتكونلاكاتويتسمىالشراعيةالسفن

)مركبالسكونةأبحرتكماببعضها.ربطهاتمشجرية

شراعى)مركبلسلوبواأكثر(أوصاريينذوشراعي

طولوعلىوالإكوادوربنمادولتيبن(،الصاريوحيد

الجنوبية.لأمريكاالغربىالساحل

اكتشافأحدث.الاليالدفعذاتالسفنعصر

يعدولم،المائيالنقلفيثورةالبخاريةالمحركاتوتطوير

وأالمجدفينعضلاتعلىسفنهمدفعفىيعتمدونالناس

سجل،أم976عامففي.المضمونةغيرالرياحعلى

محركاختراع-أسكتلنديمهندسوهو-واطجيمس

وحاول.العملمنكثيرةأنواعتأديةبإمكانهبخاري

مباشرةذلكبعدالمتحدةوالولاياتأوروبافيالخترعون

.القواربلتحريكأمشخدامه

نبيل،بنىام783عامفي.الأولىالبخاريةالقوارب

بانسداجوفريدوكلودالماركيزاسمهفرنسانبلاءمن

51استغرقترحلةإنجازا!شطاع-باخرة-بخارياقاربا

لكن.ليونمدينةمنبالقربالسيننهرفيدقيقة

وفي.النجاحلهايكتبلياللاحقةالماركيزمحاولات

أولفيتمث!جونالامريكيالخترعابتكر،أم787عام

محركهواستطاع.المتحدةبالولاياتيعملبخاريقارب

جانبكلفيالبدالاتأوالمجاديفمنسلسلةيحركأن

يدفعمركبالاحفافيتعق،وطور.القاربجانبيمن

يقدمأنالقارببهذاوا!شطاع،مؤخرتهفيبمجاديف

،أم097عامصيففيوالبضائعالركابنقلخدمة

عبروإياباذهابازمنىجدولحعسببالقاربأبحرحيث

فيت!شافتقارلكن.وترنقفيلادلفيامدنبينديلاويرنهر

،أم208عاموفي.عملهعنأقعدهالكافيةالأموالإلى

سحبزورقسايمينجتونوليمالإنجليزيالمهندسبنى

الزورقأثبتولقد.مؤخرتهفيتجديفبعجلةبخارئا

للمالأيضايفتقركانصاحبهأنإلا،العملفيجدارته

.لتسييرهاللازم

بخاريقاربأولالقاربهذاأصبحكللرمونت.

المهندسوبناهالمركبهذاصمم.وقدبنجاحيعملتجاري

رسمياالمركبهذاعلىوأطلقفولقروبرتالأمريكي

الخترعونفعلهماوبعكس.بوتريفرستيمنورثاسم

وإنما،بنفسهمحركايصنعأنيحاوللمفولتنفإنالأوأئل،

قاربه.فيالعملليناسبوعدلهواطمنمحركاأحضر

كم241يقطعأنكليرمونتاستطاعأم،708عاموفى

حواليفيألبانيإلىنيويوركمدينةمنهدسوننهرفي

بنائهإعادةوبعد.واحدةليلةتوقفتخللهاساعة3.

فيطويلايبقىأنالقاربهذااستطاع،مكثفةبطريقة

طويلاالكليرمونت.وكانهدلمموننهرفيالركابخدمة

أمتار.أربعةفكانعرضهوأمام43طولهباوقدوضيقا،

وبقطرواحدمتربعرضجانبيةتجديفعجلاتلهوكان

كليرمونتطولأصبحالبناءإعادةعمليةوبعد.م4،ءيبلغ

أمتار.خمسةوعرضهم45

فولققواربتتحركلم.البخاريةالمحيطاتعابرات

عاموفيوالأنهار.الخلجانعبرإلاالبخاريدخانهانافثة

فيبرحلةيقومبخاريقاربأولفينكسأصبح،أم908

نهروعلىالأطلسيالساحلامتدادعلىسافرفقد.المحيط

الرحلةواستغرقتفيلادلفيا،إلىنيويوركمدينةمنديلاوير

فيالشراعيةالقواربباستطاعةكانحينفىيوما13

يومينفيالمعينةالمسافةتقطعأنالمثاليةالملاحيةالأجوأء

الأمريكيةالسفينةأصبحتام،981عاموفي.فقط

وكانت،الأطلسيالمحيطتعبربخاريةسفينةأولالسافانا

إعدادهاتمالتجهيزكاملةشراعيةسفينةالحقيقةفي

مدةاستغرقتوقدبخاريا،تدفعجانبيةتجديفبعجلات

وتم،ليفربولإلىنيويوركمدينةمنالمسافةلتقطعيوما92

ساعة،85مدةالرحلةهذهخلالمحركهاتشغيل

مترئاطنا68بلغالذيالوقودمنإمدادهاكلواستهلكت

عاموفي.الخشبمنمترياطنا19والحجريالفحممن

ذاتسايرويسالبريطانيةالسفينةأصبحت،أم838
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بجدولمنتظمة-شدمةتقدمسفبقأولالجانبيةالعجلات

الدفعقوةباستخداموذلك!الأطلسيعبرمحددزمنى

يوماعشرثمانيةالر-حلةاست!رقتوقدوحدها.البخاري

.اليومونصف

فيالبريطانيونالعصمفنبناؤوشمرع.الحديديةالسفن

السفنبناءفيالميلأ.ديثصالثامنالقرنأواخر

الخشبندرةذلكإقإأدت!التيالأسباب.ومنالحديدية

إلابريطانيا.فيأسفن1منهتصكعأنيمكنكانالذيالجيد

بنظيراتهامقارنةمميزات!دةأيضاالحديديةللسفنأن

نفقةوأرخصأمناكثروأأقوىفهي،الخشبمنالمصنوعة

الحديديةالسفنفإن،ذلكأىإوبالإضافة.صيانةوأسهل

الأخيرةلأنذاتهباهـجمالخشصصةالعسفنمنوزناأخف

تستطيعالسببلهذاو.وثقيلةضخمةخشبيةكتلاتتطلب

أكثر.بض!ائع-خملىالحديدمنالمصنوعةالسفن

السفنتطويرفىالاخر:ىالدولبريطانيافاقت

صنعتأم،821!،مففىالبحار،عابراتالحديدية

بخارية،سفينةأولكانتأنهـايعتقدالتيمانبيارون

البريطانيالبحريالمهندسوكانالحديد.منكلها

أواسطفيالموهوبينكثر-سنبرونلكنجدومإيسامبارد

أولانزل،ام837عا.أففي،الميلاديعشرالتاسعالقرن

منتظمةبرحلاتلل!جامخصجمصاصممتبخاريةسفينة

بطولويسترنجريتاسسفينةطولوكان.الأطلسىعبر

الجانبيةبعجلاتهاالسفيصقىوتدفإ!،م11وعرضهام72

برونلصممولقدبحريآةعؤررتسعبمعدل-الضخمة

تصميمأكمل،أم858ءبمففىبكثير،أضخمسفنا

كانفقدعصرها،فمعماإثارةالسفز،أكثرإيسترنجريت

000.4ت!عوكانتم26نحموعرضهام121طولها

لكن.وأشرعةلولبىومحركمجاديفلهاوكان،راكب

فيهبمازبائنتجذبلمإنها!!:اقتصاديافشلتالسفينة

ولقد.الضخمةا!شغيلتكاليفلدفعالكفاية

قاعفيبرفخطوطأربعةهـدفيبنجاحاستخدمت

علىالسفينةبيعت،أم88المعاموفى.الأطلسىالمحيط

.خردةشكل

الفولاذبدأ،الميلاديعشرالتاس،القرنأواخروفي

سفنأنووجدال!فن.صناعةفىالحديدمحليحل

عاموفيالحديد.س!نمنوزناوأخف،أقوىالفولاذ

سفينةأولسيرفياالبريطانجةالسفينةأصبحتام،881

الأطلسى.تعبرفولاذيةركاب

عامفي.اللولبيةإ(حيالمرو)المحركالداسيرةتطوير

سميثبيتيتمميسفراقالخترعينمنكلقدمأم،836

لداسرةاختراعبراءة،أ!سويدياأريكسونوجونالإنجليزي

مناعلىبكفاءةاريةالبضالقواربدفعاستطاعتلولبية

فيجيداالجانبيةألمجاديفعملتلقد.التجديفعجلات

منالسفينةتميلعندما،الهائجةالبحارفيأما.الهادئةالمياه

عنتتوقفاأنالعجلتينلكلتايمكنفإنهآخر،إلىجانب

وبالإضافة.الدفعقوةبذلكلتضبعالمياهخارجتماماالعمل

تحيمعلىالأمواجتعملانالممكنمنكانذلك،إلى

بكاملهاالمغمورةاللولبيةالداسرةأما.الهشةالعجلاتتلك

استخدمتفقد،السفينةبمؤخرةملحقةوهي،المياهتحت

تدفيفهي،التجديفعجلاتمنأكبربكفاءةالطاقة

فىالداسرةتضرببينماأكبربسرعةالأمامإلىالسفينة

جريتالمسماةالسفينةأصبحتام،845عاموفي.المياه

الداسرةبوساطةتدفعسفينةأولبرونلصممهاالتيبريتن

الأطلسي.عبرلتنتقلاللولبية

فيهكانتالذيالوقتفي.والسرعةالقوةزيادة

وتتغير،الفولاذيةإلىالخشبيةالسفنمنتتطورالسفن

اللولبية،الدواسرإلىالتجديفعجلاتمندفعهاقوى

جديدةومصادرالمحركاتمنجديدةأنواعتطويرتم

القرنأوالممطمنامتدتالتيالفترةوفي.الدفعلطاقة

اسمفنتستخدملمنهايته،حتى،الميلاديعشرالتاسع

وقدكان.واحدةأسطوانةذيبخاريمحركسوى

كاملةبخبطةالمكبسفيدفعالأسطوانةفيكمددالبجار

وفىماء.إلىجديدمنتحويلهيتولىبمكثفيمرثم

المحركامشخدامبدأ،الميلاديالتالمئكلشرالقرنأواخر

هذاوفى.السفنفىالأسطوانتينذيالمركبالبخاري

إحدىفىالمكبسالبخاريدفع،المركبالمحرك

وهكذاحجما.الأكبرالأخرىإلىيمرثمالأسطوانتين

أكبرقوة-ذاتهاالبخاربكمية-يوجدأنللمحركيتاح

استخدامالمركبالمحركقلللقد.ينتجكانممابكثير

بناؤواستخدموقد%05إلىالسفنفيالحجريالفحم

طوروهاثم،أسطواناتبثلاثمحركاتلاحقا،السفن

أسطواناتخمسبلغتوأخيرا،أسطواناتبأربعلتكون

.الواحدةالسفينةفي

صمبم،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتوفي

بحريابخارياتوربينابارسونزتشارلزالإنجليزيالمهندس

كانلقدتماما.جديدنوعمنبحريمحركبمثابةكان

،أم798عاموفى.البخاريالمحركمنكفاءةوأكثرأقوى

توربينا.سفينتهفىتوربيناتثلاثةالمهندسنفسركب

بلغتمذهلةبسرعةالسفينةالتوربيناتهذهدفعتوقد

الفخمةالسفنبدأتقليلةسنواتوخلال.عقدة5.34

تدفعها،منتظمةرحلاتفي،الأطلسيالمحيطتعبرالسريعة

السفينةاسمفنمنالنوعهذاوأشهر.البخاريةالتوربينات

طولهاوبلغ.أم709عامدشنتالتيموريتانياالبريطانية

بحرية.عقدة27سرعتهاوبلغتم142



السفينة31!ا

بالمحركاتالدفعسفن

يصاسا()دإيسترنجريت

أ18د8عابمالمسلثلى-

تزويئا.مترا112لفول-

سمىتاريخصتالتاليةال!كمثحة!يالموصحةتلكوأدلاها!وصحةالسثرمرسميمةكل

أول-حانبيةدفع!عحلةهىر-سايروسأصمحت،أم838عامدمي.!اتنالمحرالدفع

الدفعقوةوتستحدم،الأطلسىاالمحيصأعمرر!ميحدولو!تمشظمةحدمةتقدمسفيحة

الأطلسيتعبرسفيمةأولبريتنجريتأصبحتأم،845عامو!يوحدها.البحاهـي

عامالمحرنرلتالتيإيسترنجريتأمادلعها.في!قطاسلولحيةااسداسرةامستحدمة

تحركهاالتيموريتانياوكانت.ا!قتادأحكفيسيتسميحةأصحمدهيم،1858

الفترة!يريونبلوالسفيحةاحتفضتأأغد.ا!لاحيةالحطوطسم!أحدتإحدىالتورلمجمات

.عقدة27وهوالأطلسىالمحيطلععورسرعةمتوسطشأعلىم9121-7061م!

عامالعملعنتوقفتحتىعقدة33سرعةالاءتمحريولاتحد-السفيسة!التو

العالر.فيتحاريةسعينةأولالسافاناأمحسحتأم959عامفيو.أم966

توربينهعلىبارسونزفيهيعملكانأسذياالوقتوفي

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفىالبخاري

نوعايصممديزلرودأع!الألمانيالميكانيكيالمهندس!كان

أسه.وقوداالثقيلالنفطيستخدمالمحركاتمنجديدا

الديزلمحركاصعمالانعليهايطلقالتيآلتهوأصجحت

احتاجتكما،التوربيناتتتطلبهمماأقلوقوداتستخدم

،أم19وأ0191عاميوفي.السفينةفيأقللمساحة

الخدمةالديزلطاقةبوساطةتسيرالتيالسفندخلت

صار،أم029عاممنولدءا.المحركاتسفنوسحميت

أطتوربيناتوقوداالحجريالفحممحليحلالثقيلأضفطا

تستخدمالبخاريةالسفنمعظمافإن،واليوم.البخارية

النفط.

دشنت،أم459عامفي.الأوتوماتيةالنوويةالدفعقوة

الدفعلقوةتعملالعالمفيسفينةأولالمتحدةالولايات

عامالخدمةمنسحبتاكتينوتيلسالغواصةوهيالنووية

سفينةأول)سابقا(السوفييتيالاتحادبنىكما.أم979

حاسحةوهي،النوويةبالقوةوتدفعالس!علىتعمل

(الآن)بطرممبرجأجنينغرادفيبنيتالتيلينينالجليد

أكبروهي،م9591عاممرةلأولالخدمةودخلت

بالطاقةتعملتجاريةسفينةأولأماالعال!ا.فيثلوجكالممحة

عامالمتحدةالولاياتدشنتهاشقدالعال!افىالنووية

عاممنذالعملعنتوقفتوقدالسافاناوتسمى،أم959

دأبت،العشرينالقرنمنالخمسيحياتومنذ.أم719

بناءعلى)سابقا(السوفييتيوالاتحادواليالانألمانيامنحل

الطاقةاستخدامل!ش.النوويةبالطاقةتعملتجاريةسفن

لأننظراممكنغيرأمرالايزالأضجاريةاأطسفنأضوويةا

عالية.وتشغيلهابنائهاتكاليف

ذاتيةلتصبحطريقهافيماضيةالسفنفإن،اليومأما

كثيرةحديثةسفنفيتوجد،المثالسبيلفعلى.الدفع

الوقودزيتتدفقضبطعلىتعملإلكترونيةمعداث

الغلاياتإلىالماءتدفقوضبطالاحتراقغرفةإلىأ!واءوا

السفنالحركةالذاتيةالملاحةإسعافاتوتساعد)المراجل(.

أحجامأصبحتكما.الصحيحمسارهاعلىالمحاففةأفي

منتماماجديدنوعتطويرتمحتىمطردازديادفيالسفن

الحسفنأنواعتحناولالمقالةهذهمنأصالياوالقسم.السفن

تطورها.كيفيةويصفاليومالمستخدمة



(المتحدة)الولاياتشيش!اليونايتد

.أم!52عامالبحردزلت-

ورص.تقريامترا203طولها-

سفن

لاأربعينياتأواخرحتى

عابرهيالسفنمنالبحر

بنتوقد.العملاقةالركاب

ال!الكبيرةالفنادقهذهمعظم

والخدماتالرفاهيةتوفيرعلى

هـعلىالخشبمنالمصنوعة

االبحارةمنالكبيرةوالأعداد

اووالطاخين،الطعامتناول

بالسفن.العاملينالاخرين

أربعيفأواخرمنفبدءا

متزا!أعدادنقلفىالطائرات

نصقليلةأعداداليوموتوجد

سةأضحتبينماالمحيطات

هذوتميزتالبحر.ملكات

ألاقتصادية.

11سفنأحجاموصارت

الم!فييعزىذلكأنوالواقع

315السفينة

ليوما

ملكاتنتكا،صينالعشسن

نقلسفنمناب!اتات

وبريطانياوألمانيانسا!منكل

الركابسفنوركزت.ئمةط

الأرضياتوجودإلىإضافة،

،ال!لاتغرفوأطقمتونها،

وغرف،القيادةليكرفلعاملين

الخدماتوعماللخبازين

بدأت،العشرينالفرنتط

البحار.عبرالمسافرينامنبدة

تجوبالركابدسفنمنجيا

العملاقةالبضائعشحمقن

وبفوائدهابالكفاءةالسفزا!

الزمن،مرورمع-بمبرشحن

اقتصادية.لأسبابالأولا،م

لهماللأرخصمنأنالسفنأربابوجدذلك،علىودد!لة

واحدةناقلةفيالنفطمنمتريطن000.19نقل

واحدةكلحمولةسفنخمساستخداممنبدلأضخمة

أيضا،اقتصاديةولأسباب.متريطن00018منها

خلالوتفريغهاشحنهايمكنناقلاتاسمفنبناؤوصمم

إلىإضافة.العمالمنعددأقلباستخداموجيززمن

بحيثباطراديزدادالد!ذاتيةالسفنعددأخذ،ذلك

باستمرار.أعدادهمتتناقصبحارةبوساطةتسييرهايمكن

براحةاهتمتالتيالسفنأولىكانت.الركابسفن

والرسائلالبريدتنقلكانتالتىالعسفنهيالركاب

المحيطتعبربدأتوالتي،منتظمةموأعيدفيوالسلع

ذلكومنذ.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوأئلفىالأطلسي

خدماتالسفنشركاتقدمتوبالممتمرأر،،الحين

تحولتوعندما.أفضلإلىأفضلمنتتطورظلتللركاب

عشرالتاسعالقرنخلالالبخاريةالطاقةإلىالأشرعةمن

خدماتأفضلالبريطانيةالشركاتقدمت،الميلادي

بفضلالأولالمقامفيوذلكللمسافرينوالترويحالسكن

للسفن.الممتازبرونلتصميم



السفينة316

فىالهيمنةلهماكانتبريطانيتانشركتانثمة

،الميلاديأحشريناالقرنقرابةحتىالأطلسىعبرالخدمات

)وايتالأبيضالنجموخطللملاحةكوناردخطهما

الألمانيليولدجيرماننورثخطبدأثم.للملاحةستار(

.جادةمنافسةخدماتيقدمانالأمري!صهامبورجوخط

والهولنديةالفرنسيةالملاحةخطوطبعدفيماودخلت

أثرىوالتي،الأطلسيعبرللركابالتجاريةالأعمالسباق

العالمإلىالقديمالعالممنالمهاجريننقلمنأكثرها

تقديمفيالصدارةموقعالمتحدةالولاياتوأخذتالجديد.

المحيطبريدشركةأس!ستعندماالهادئالمحيطعبرالخدمة

.ام848عامفيالبخاريةبالسفنالمنقولالهادئ

رفاهيةوأكثروأسرعحجمهافيأكبرالسفنوأصبحت

.الركابنقلفىتنافسهابسبب

جاء،العشرينالقرنأوأئلبحلول.المحيطاتسفن

فيأوجهابلغتوقد،المحيطاتسفنوأكبرأشهرعصر

منثلاثبتدشينوذلكأعشريناالقرنمنالثلاثينيات

إحدىتعدالثانيةإليزابيثكوين

الر!صال!لاقلاتسفنكبريات

السفينةهذهوطولوأحدتها.

إلىوأدزلت،م492البريطالية

قامتبينما،م6791عامالماء

.أم969عامبحريةرحلةبأول

لأأ007سأكترحملويمك!ها

طاقمهاأفرادوعدد.راك!

سرعتهاوتبلغفرد،000.1

وقامت.عقدة5.32الت!هوالية

عدةالأطلسيلعمورالسفينةهده

فيالسياحتحملوهيمرات

العالم.حولمتعةرحلات

أدناهالتحطيطيويوضئالرسم

للسفيحة.عرضيامقطعا

الترويع!را!ق!

والمؤدالبضائع!

السفيسة3طاومرافقمركر!

والمياهالوقودصهاريج

العامةوالمعدات

الركابوصالاتس!ش!

المحركعر!ةلشراش!عر!ةا



الفرنسية،نورمنديسفنوهي،بنيتالتيالسفنأفخم

كلطولوبلغ.نيتينالبريطإليزابقوكوينميريوكوين

تعبروكانتتقريبا،م003العملاقةالسفنهذهمنواحدة

عاموفي.بقليلأيامأربعأ،تت!اوزمدةفيالأطلسىالمحيط

فيترسوكانتبينمانم-رمنديالسفينةاحترقتأم،429

.نيويوركميناء

منمتزايدةأعدادبجذبالطائراتبدأتوقد

العشرين.القرنأربعينياتأوا-حرمنذالمحيطعبرالمسافرين

إليزاليثكوينبسفينةدةالموج!حرةالفاالمطاعمأحديعدجريلكوينز

وطاقممتمرسودطهاةرؤسا؟ادأسامتناولغرففيويعمل،الثانية

شخصا.041يقاربمطبخطاقمإلىإضافة،المائتينعلىيزيدندل

القيادذعرفةح!وو!اأ-ح!ذور!ختهمالرا-

الصابطسكى

!ح،

السياراترا!ع

رر!اارر3!روكاكا،-ع!س!كهم!ثت!كا----ص*
حسيهيم

317السفمنة

المدنبينيومياالنفاثةالطائراتتطرالحاضروقتناوفي

،أيامفيوليسساعاتفيالبحاروتقطعالكبيرةالعالمية

تستطيعولاتقريبا.المحيطعبرالرحلةتكلفةوبنصف

سرعتها.فىالطائراتتنافسأنالمحيطاتعابرةالسفن

صينبريطانياباعت،العشرينالقرنستينياتأثناءوفي

لجذبخططواأمريكيينلمستثمرينإليزابيثوكوينميري

كويناحترقتام،729عاموفي.للسفنالسياحانتباه

عاموفي.كونجهونجميناءفيترسووهيإليزابيث

غر!منيتألفالثانيةإليزابيثكوينالسفينةفىالركابسكن

مكيفة.وكلها،فاحرةوأجنحة)أعلاه(،فاحرةنوموغرفعادية

-ير-!!؟ش+صغ3كاكائلالض
ل!ئى*لاء؟لأ-

،!ر!"حموحح!ضكح!ح!

ح!

،ح!

!



السفينة318

سفينةالأمري!جونالعسفنبناؤودشن،أم519

سرعةالسفينةولهذه.المسافرينلنقل،يونايتدستيتس

فىالأسرعوكانت،بحريةعقدة33مقدارهاتطوافية

لقلةونظرا.الملاحةخطوطفيتعم!!التيالسفنبينالبحر

،اليومأما.العولعنتوقفتفقد،أم969عامالمسافرين

المسافريننقلخدماتتقدمرئيسيةباخرةلاتوجدفإنه

الأطلسي.عبرمدارالعامعلى

تقوممازالتواكتيبرفاهيتهاالمتميزةالوحيدةوالباخرة

التيالثانيةإليزابيثكوينباخرةهيالأطلسيعبربرحلات

منالأطلسيتعبروهى.أم679عامفيالماءإلىأنزلت

حولتطوفأنهاكما،المسافرينحاملةديسمبرإلىأبريل

فىاليوماسمفنمعظماوتستخدح!الشتاء.أشهرخلالالعالم

والبحرالمتوسطالاليضالبحروتجوبالسياحةمجال

وتستطع.الأخرىالسياحيةالمناطقإلىإضافةالكاريبى

الخدمةبدأتالتيذاسيز،أوفسوفارينالنرويجيةالسفينة

منأكبرعدداتحملأن،أم889عامالكاريبيالبحرفي

حملالسفينةهذهوبإمكان.أحرىسفينةأييفوقالركاب

بحارا.75.وراكب007/2مايقارب

قدالطائراتأنمنالرغمعلى.الأخرىالركابمركبات

المحيط،عبراسمفرفيالمحيطسعفنمحلكبيرحدإلىحلت

القصيرةللمسافاتالركابلنقلالمحصصةالمركباتأنإلا

وناقلاتالمعدياتوتشملى:متزايدنحوعلىمهمةأصبحت

الحوامة.والمركباتالطائرةوالسفنالسيارات

عديدةدسنواتتحملالسياراتمعدياتظلت

الموانئعبرالحديديةالسككوعرباتوالركابالسيارات

المائيةالمسطحاتمنذلكوغيروالأنهاروالبحيرات

وأصبحت،البضائعسفنشأنذلكفيشعأنها،الصغيرة

الكبيرةالمعدياتتعبرواليوماحجامها.فيأكبرالمعديات

والبلطيقالأدرياتيكيبحارمثلكبيرةمائيةمسطحات

تحملأنالكبيرةالمعدياتوبإمكان.الإنجليزيوالقنال

تناولغرفعلىتحتويوهي.مميارة36و.راكب008

ولهاليليةرحلاتبعضهاوتسيروغيرها.وردهاتالطعام

.الركابلمعظمخاصةحجرات

القصيرةالسربللمسافاتالنقلالطائرةالسفنتوفر

تنزلق)أجنحةمعدنيةرقائقعلىتركبوهينسبيا.

الماءخارجالمركبةجسمويبقىس!إلماء(.قرببسرعة

الماء.مقاومةتسببهالذيالاحتكاكيقللوبذاكليا

سرعةإلىالوصولالمجنحةالرقائقذاتالمركباتوبإمكان

المركباتهذهعملتوقد.بحريةعقدة08علىتزيد

النيلنهروعلىالإنجليزيالقنالعبرالركابنقلعلى

فيمائيةمسطحاتوعبربإيطاليامسينامضيقوعبربمصر

العالم.منعديدةأجزاء

سريعةرحلاتكذلكالحوامةالمركباتتوفر

تولدقويةأفقيةمراوحالمراكبولهذه.القصيرةللمسافات

البحرقاعأووالماءالمركبةبينمستمرةهوائيةدفعقوة

تسيروالتيهوائيةوسائدعلىالمركبةالحوامةوهذهتحتها.

الطائراتتستخدمهاالتىالمراوحطرازمنمراوحبوساطة

المركباتوتعد.تقريباعقدة07بسرعةتسطهلقأنيمكن

تنقلحيثبريطانيافيخاصةبصفةرائجةالحوامة

وتستخدمالسواحلطولوعلىالتايمزنهرعلىالمسافرين

القنالعبروالسياراتالمسافرينلتنقلمنتظمةبصفة

فرنسا.إلىاللإنجليزي

سفنتقسيميمكنالبفائع.شحنسفنتصنيف

لنوعوفقامجموعاتأربعإلىالشحنسفنأوالبضائع

سفن-أ:هيالمجموعاتوهذهتحملها.التىالبضائع

ناقلات3-الصهريجيةالسفن2-العامةالبضائع

.المتعددةالأغراضسفن-4المعبأةغيرالجافةالشحنات

يأ؟الرزمةبضائعمايسمىالعامةالبفمائعسفنوتحمل

حدفيرزمةتشكلأوالتيرزمفيالموضوعةالبضائع

الكيميائيةالموادمثلمنتجاتالرزمةموادوتشملذاتها.

والفوللاذوالأحذيةوالمركباتوال!ل!توال!ثاثوالأغذية

السوائلأوالنفطالصهريجيةالسفنوتحول.والمنسوجات

الفحمفتحملالجافةالشحناتناقلاتأما،الأخرى

التيالمماثلةوالمنتجاتالحديدوخاموالحبوبالحجري

وتحمل(.سائبة)أيصناديقفيتعبأأندونشسحنهايمكن

فىالبضائعمنمختلفةأصنافاالمتعددةالأغراضسفن

العامة.والحمولاتالسوائلمثلواحدوقت

حسبنوعينإلىالبضائعسفنتقسيمكذلكويم!ش

خطفيتعملبواخرفهناك:للشاحنالمقدمةالخدمةنوع

التىالنظاميةغيرالشحنسفنوهناكنظاميمواصلات

ناقلاتوتسيرمرفأ.أيإلىوتبحرالعملتجدحينتعمل

الطرقطولعلىالمواعيدمحددةبرامجفيالنظاميةالبضائع

تنقلوهي.معلنةلتسعيرةوفقارسوماوتتقاضىالتجارية

تحملالتيتلكوتسمىركابا.تحملكماالعامةالبضائع

والبضائع.الركابسفنأوالتوافقيةراكبا21منأكثر

لسفنالمعدةالسلامةبمعاييرالمركباتهذهتفىأنويجب

السفنهذهالشحنصناعةشركاتوتشغل.الركاب

يتملاالنظاميةغيرالشحنسفنأنحينعلى،النظامية

وتطوف.محددةلرامجأودائمةتجاريةطرقعلىتشغيل!

تأجيرهاويمكنالركابأجرةمتياراتمثلالبحارفي

تقريبا.وقتأيوفيمكانولأيشيءأيلحمللمسافات

السفن.هذهالصغيرةالشحنشركاتوتشغل

كانتالعشرينالقرنأوائلفى.العامةالبضائعسفن

العامة.البضائعلسفنمقياساآيلاندزثريالمسماةالسفينة
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بالهواءالمبطنةالمركبات

فوقتطفو)الحوامات(

بقليل،الماءسطح

!مبسرعةوتتحرك

لمسافاتلآخرمكان

خفرويستخدم.قصيرة

هذهالكنديالسواحل

الهوائيةالمركبات

إنقاد.كمركبات

العسفينةظهرفوقتنتم!بمبانثلاثةمناسمهاجاءوقد

الذيالسفينةمقدميكوذ.المتباعدةالجزرمثلالرئيسي

منصةوتكونالجزرإحدىالسفينةطاقملسكنىيتسع

كانوقد.السفينةمنتصة!فىالثانيةالجزيرةالسفينةربان

الجزيرةالسفينةانر،منصةتحتالمحركحجرةموقع

الربانغرفعلىتحةويالتيالسفينةمؤخرةأما.الأخرى

الأرضيةالأبوابوتؤاتي.الثالثةالجزيرةفتكونوالركاب

يتمحيثالسفينةأرصجمةفىالموجودةالخازنإلىالجزربين

بالأبراجتحرفالشالروافه!وتنتصب.البضائعتخضين

.الأبوابب!واروتفرغهاالبضائعتشحنالتىأيضا

)الجزرآيلاندزتريسفينةأفسحت،الوقتوبمرور

،الواحدةالجزيرة9؟اتالبضائعنقللسفنالطريق(الثلاث

)البناءالجزيرةتشملمؤخرتها.باتجاهأومنتصفهافيإما

المعيشة،وغرفالسفينةربانمنصةاسمفينة(ظهرعلىالذي

الواحدةالجزيرةسفينةوتوفر.المنصةتحتالمحركيوجدبينما

الأسهلمنجعلتاوبإوأكبرأكثرأرضيةلأبوابغرفة

-1)319الثانيةإكالميةاالحربوأثناء.وتفربالبضائعشحن

منأكثرالمتحدةإياتأ!إباالسفنبناءورشبنتام(،145

ليبرتيوالسفينتانمض!اواحدةجزيرةذاتسفينة0003

نأغير.مماثلحجم41النوعينوكلا.المشهورتانفكتوري

بخارية،بتوربيناتتعمللأنهاالألممرعهيفكتوريالسفينة

المحركانظر:.بخاريةتردديةمحركاتليبرتيللسفينةوكان

المواصفاتحعسبالسفينتينكلتابناءتموقد.البخاري

نقلتوقد.كبيرةبأعدادإنتاجهاشمحتىوذلكالقياسية

إلىالإمدأداتمنالأطنانوملايينالجنودملايينالسفنهذه

العالم.أرجاءكلفيالقتالساحات

التقليديةالسفنأصبحت.البضائعلنقلالتقليديةالسفن

،مستمرةوبصفة،الثانيةالعالميةالحربمنذ،البضائعأضقل

يمكنبالكهرباءتعملقويةروافعاليومولديهاتقدما.أكثر

الأبوابعلىأوبمؤخرتهااوالسفينةجانبعلىتحميلها

ومع.اليةإبحارومعداتآليةتحكمغرفولديها.الأرضية

غالبا،،البضائعلنقلالتقليديةالسفناستخدامقلهذا،

النموذجيةالسفينةتحملوقدتشغيلها.تكلفةارتفاعبسبب

ومحركاتالتلفازوأجهزةالدقيقواكياسالسيارات

منأخرىوأصنافاالصينيةالشحنوأقفاصالطائرات

الأحجامذاتالموادهذهمتلوتفريغشحنوشطلبالمواد.

أكثرفإنهالذاأكبر،وعمالةأوقائاالختلفةوالمقاسات

صنفاتحملبحيثالسفنتصميمتم،لذلكونتيجة.تكلفة

سفنأعدادزادتفقدولهذا،.البضائعمنواحدا

فيالمعبأةغيرالجافةالشحناتوناقلاتالصهاريج
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ناقلاتمنمتخصصسةنوعيةتطويرتموقد.صناديق

وغيرالجوالةوالسفنالحاوياتسفنوتشملالعامةالبضائع

.الاندفاعسريعةوالسفنالجوالة

الأرضيةالأبوابمخازنعلىقضتالحاوياتسفن

فجسم.البضائعلنقلالتقليديةبالسفنالخاصةوالروافع

بوساطةصوامعإلىمقسمكبيرمستودعالحاوياتسفن

لتحملالصوامعتصميمتموقد.رأسيةحديديةفواصل

.الحاوياتتسمىطرودفىللتغليفالمعدةالبضائع

:أبعادهألومنيومصندوقمنالحاوياتاغلبوتتكون

التيوالحاويات.م2،ك!ه2،*ها2أوم2،ك!ه6،2*ه

السككعربةحجمهافيتساويأم2بقياستكون

الحديدية.

من،كانتأيا،المصنعةبضائعهمالمصنعونيشحن

توفرهاالتىالحاوياتفى،الإلكترونيةالمنتجاتإلىالعطور

السفنحوضإلىالحاوياتنقلوشم.الشحنشركة

شحنهاليتمالحديديةالخطوطأو،البريالطريقبالشخدام

عددإلىالسفينةهذهمثلولاتحتاج.الحاوياتسفينةفي

لوضعطويلةساعاتيمضونالذينالرجالمنكبير

رافعاتهناكإنمامخازنها،مختلففيالبضائعمختلف

فىتضعهاثمومنالسفينةأعلىمنالحاوياتترفعضخمة

مخازنتحميلوبعد.الأخرىتلوالواحدةصوامعها

أرضيةعلىتوضعقدالحاوياتمنمزيدافإن،السفينة

دممطحها.علىأوالسفينة

منكثيراالشاحنعلىالحاوياتاستعمالعمليةوتوفر

تفرعأوتشحنأنالحاوياتلسفينةيمكنإذبمالمال

الشحنسفينةت!ستغرقهالذيالزمنمنجزءفيحمولتها

تكاليففإنوهكذا،.العمليتينمنأيلإتمامالتقليدية

أثناءالبضاعةتلفمخاطرتقلكمابشدةتنخفضالعمل

التجاريةالموادسرقاتتقل،ذلكإلىوبالإضافة.الرحلة

بالشمع.تقفلالحاوياتلأننظراالقيمة

حدفىررمةتشكلالتيأوطرودفيالموصوعةالرزمةبفائعئسمىماتحملالعامةالبضائعنقلسفن

ولذاأكر،أ،وعماوقتابالمحازنالقطعووضعالسفيمةعلىالبضائعهدهمثلتحميلويتطلبذاتها،

تكلفة.أكثرتصبح

ا-!نملمأ..%لم%ء

-!ط،لي.7ارء

التوضيحىالرسمفيالملونةالمسساحات

مخازدعلىتدل(الصورةيمين)أعلى

فىوتظهر.العامةالبضائعنقلسمينة

ويسقل.حديتةناقلة،أجصىاالصورة

منالسفينةعلىبرفعهاالمضائعمعظم

هوكداالخشبيةاللنصةتسمىمسصة

شبكةتسمىشبكاتفىأوأعلاه

البصائعالسفيحةروافعوتحمل.الحبال

مخارنإلىوتنرلهاالرصيصمن

السفينة.

!

!!
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ويمكنم012نحوالحاويالش،سفنأضخمطوليبلغ

تلكمن()صندوقحاويةا!...منأكثرتحملأنلها

الحمولةوتكونأهـضار،ستةمنهاالواحدطوليكونالتي

البضائع.منمتريطن009.01للسفينةالإجمالية

السفنهذهمنسسفينةلكلالبضائعحملطاقةوتعادل

التيالمعياريةإناقلاتامنناقلة17مقدارهاحملطاقة

الثانية.العالميةالحربفياستخدمت

استخدامأنالبحريالشحز،شركاتمنكثيروتعتقد

اختراعمنذالبحريأصشحنافيتطورأهمهوالحاويات

استخدامعمليةبدأذتولقد.البخاريالدفعسفينة

العشرين.القرنمنالخمسينياتمنتصففىالحاويات

نطاقعلىالرئيسية3؟البحرالنقلشركاتتعمل،واليوم

لالممتخدامهاتبنيهاأنهاأوهذهالحاوياتبسفنالعالم

التقلإمدية.البحريالشحنسفنعنعوضا

إطارعليمثبتةقواعدهاحاوياتتحملالدوارةالسفن

خلفيةفتحةالسفينةولهذ".الشاحنةكقاطرةالعجلاتمن

الحاوياتهذهالسفنأحواضعمالويقود،جانبيةوفتحات

توصإلحاوياتثمومن،اسمفينةإلىمتدرجةمتسلقاتعبر

مصاعداومتسلقاتباستخداملهاالخصصةأماكنهافي

الدوارةالمسفنتحمل.كذلكالسفينةداخلموجودة

مساكن،تستخدمالتيوالعرباتوالحافلاتالعسيارات

بالمتسلقاتترفعأنيمكنأخرىبضائعوأيوالشاحنات

خطالعالميةالشركةأدخلتوقد.السفينةعلىالمتدرجة

السفنأضخمأم879عامالخدمةإلىالأطلسيحاويات

السفنمنالواحدةالسفينةويبلطول.العالمفىالدوارة

بحرية،عقدة18طيويمكنهام292تمتلكهاالتيالخمس

منهاالواحدةطولحاوية001.1حمليمكنهمنهاوكل

وشاحنة.مميارةأ؟...ونحو،ام2

لحملمخصصةضخمةشحنسفن.الصنادلسفن

بعضهاوالمكدسبالبضائع!سلفاالمحملةالبحريةالصنادل

مننوعبأيالانهارموانئفىالصنادلتحمل.بعضفوق

إلىالقطرمراكببوساطةسحبهايتمثمالبضائعأنواع

وعرضم52.بعمقأغلبهاأبعاد،معدنيةحاويات!يالبضائعأنواعمحتلفتحملالحاوياتسفن

الزم!خممي!فيمنهاتفريغهايتمأولالبضائع،تحملأنيةالحا،لسفينةويمك!.ام2أو6وطولم5.2

تقليدية.شحنسفيمةتفريغفييستعرقالذي

خ!!لأ

)أعلىالخططفيالملونةالمساحات

دىالبضاعةمساحةإلىتشير(اليمين

توضحالعلياوالصويىة،الحاويةسمينة

ديالحاوياتترصعملاقةرافعة

ملءشمأدوبعد.السفينةعرف

إصافيةحاوياتترص،الغرفجميع

بعدوأرضيتها.السفيمةسطحعلى

وهيالمرفأالسفيسةتغادرذلك

(.اليمين)علىالحملمكتملة
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لاش،السفروتسمىالبضائعس!عسأيسلظتحولالصنادلسفن

الابحليزحةداللغةكلماتسا،ولى1الحرو!صمكودةكلمةوهى

احسميسةارواشعتحمل.سفيمةعلىالمح!وأ!اصمدلامجملهافىتع!ى

تحفريعها.وتقوماحسميسةام!!عرالتياصنادلا

الناقلةاسمفينةفيالأحمالروافعتتولىوهناالبحار.موانئ

السفينةتحملذلكوبعدالسفينةمتنإلىالصنادلنقل

تنزلوهناك.المحيطعبربحريميناءإلىالصنادأ!الناقلة

وإلىالنهرأعلىذلكبعدوتسحبالمرفأفيالصنادل

النهائية.محطاتها

م33وعرضها،م672الصنادلسفنطوليبلغ

حملويمكنها.بحريةعقدة02بسرعةالإبحارويمكنها

منهاحسلسعةصندلآ9و.7.ب!تيتراوحالصنادلمنعدد

صندلسفينةأولوكانتأجضالقامنمترياطنا336

بينأم969عامالعملبداتقدفصرستأكساديا

المتحدةوللولايات.بهولنداوروتردامبأمريكانيوأورليانز

النرويج.تمتلكهاسفينةفيهتعملخط

تسهيلاتالحاوياتسفنتتطلب.الموانئتحديث

نظامعلىتحديثهاأوالموانئبناءويجري،خاصةمرفئية

الجديدةالتسهيلاتوتفممأسسفن.اهذهمعللتعاملعالمي

أسسفنلأنللرفعأخرىوتجهيزاتعملاقةرافعات

بهايكونلاوقدالأثقالرشعأحهزةمنقليلاالحاويات

تحتاجالميناء،وفي.الإطلاقعلىالنوعهذامنأجهزة

آلافلتسعومفتوحةشاسعةمساحاتإلىالسفنهذه

وأكثررفعها.أوشحنهابانتظارتكونالتيالحاويات

توزبمساحاتفيالحوامسيبتستخدمتقدماالموانئ

والر!.الشحن

الأولىالسفنبينمنالنفطناقلات.النفطناقلات

النفط،وهوالبضائعمنواحدنوعلحملتصميمهاتمالتي

؟ش

تم!-*5

!حكأ-صس!هـ

يمكنأخرىبضاعةوأيوالتاحاتالسياراتتحطالدوارةالسفن

تحهيزوتم،جالبيةأوحلفية!تحاتحلالمرأحس!ميمةام!!علىردعها

.الحاوياتلاستقبالاصس!راهدهلعض

فىأوبراميلفىالنفطالسابقةالسفنحملتولقد

لدوينغالسويديأعد،ام878عاموفي.ضخمةأحواض

هوونوبل،نفسهالضخمالواحدالحوضهىسفينةنوبل

ولقد،الشهيرةنوبلجوائزمؤسسنوبلألفردشقيق

أذربيجانعاصمةباكو،حقولمنالنفطناقلتهحملت

قزوين.بحرعبر،الان

للمحيطاتعابرةناقلةأولإعدادتمأم،885عاموفي

فىبنيتالتيالسفينةهذهقامتوقد،جلوكافهي

الولاياتمنالنفطبنقلألمانيةنفطشركةلصالحبريطانيا

لجميعالنموذجالناقلةهذهوأصبحتأوروبا.إلىالمتحدة

ثمانيةعلىالتخزلنمساحةوتحتوي.اللاحقةالنفطناقلات

المؤخرةفيالمحركحجرةوضعتكما.كبيرةأحواض

ويبلغم09السفينةهذهطوليبلغ.الحريقخطرلتقليل

وتستطيعالنفطمنمترياطئا2لأ.9.وتحملأمأعرضها

بحرية.عقد!بسرعةالسير

غالباتسمىالتيالضخمةالناقلاتفإن،واليوم

منأكثرالطولمنبلغتقدالضخمةالنفطناقلات

منأكثرحملوباستطاعتها.م06العرضومنم457

عقدة15طيويمكنهاالنفطمنمتريطن045).00

تصميميمكنفإنهالفنيةالناحيةومنتقريبا.بحرية

هذهمثلفائدةولكنالناقلاتهذهمنأكبرناقلات

الطويلة.الرحلاتفيفقطتتحددالعملاقةالسفن

إلىالأولمسطالشرقمنالنفطنقلفىمستخدموأغلبها

.واليابانأوروبا
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مقارنةالاقتصاديةاياالمنمصتكثيرالعملاقةوللناقلات

تكلفةتكون،المثالسبي!ءفعلىحجما.الأقلبمثيلاتها

واحدةعملاقةناقلةفي،النفطمنضخمةكمياتشحن

ناقلاتعدةفيسمهانةالكميةشحنتكلفةمنبكثيرأقل

منالعديدأيضاالعملاقةللناقلاتأنإلا.صغيرةبأحجام

الناقلاتهذهمثلملا-حةفإن،المثالسبيلفعلى.المثالب

منيزيدالذيالأمرأ،الضخملحجمهانظراصعبةالعملاقة

الناقلاتتحتاج،اهـجمهذأوبسبب.الحوادثمخاطر

حمولتها.تفريغمنلتتم!نم03بعمقموانئإلىالعملاقة

النابخالتلوثفإناكفط،فىتسربمنالسفينةعانتوإذا

الحملطاقةلضخامةنظرامأمماويايكونأنيمكنذلكعن

لديها.

نأإلا،النفطمادةالنفطناقلاتمعظموتحمل

منأخرىأنواعطملتصميمهتمالناقلاتهذهبعض

الناقلة.انظر:.أسائلاالطبيعيالغازمثلالسائلةالبضائع

يامكانهاالخامالنفطناقلاتتسمىالسفنبعضوهناك

وسيتم.الجافةللشحناتأوللنفطناقلاتتستخدمأن

هذهمنالتاليابضءفيالسفنمنالنوعهذاتناول

المقالة.

ناقلاتتحمل.الجافةالسائبةالشحناتناقلات

الحديدوخاموالحبوبالأسمدةالجافةالسائبةالشحنات

الخشبورقائقسكروالهوالميىالمطهرةالموادومساحيق

ولقدما.مخزن،ىتعومأنيمكنبضابأخرىوأي

ذاتالمراكبالأولىالجافةالشحنحاملاتشملت

عبرالحديدخامؤقلبدأتالتيالخاصةالتصميمات

فىوذلكأمريكا،!ع!اليفىالموجودةالعظمىالبحيرات

معالأمرهووكما.الميلإديعشرالتاسعالقرنأواخر

لنقلخصيصاصممتقدالمراكبهذهفإن،الناقلات

ناقلاتبعكس،ولكن.البضائعأنواعمنواحدنوع

يأتنقلأنيمكنهاالحديدخامحاملاتفإن،النفط

الحديدخامحاملاتفإن،لذلكونتيجة.صلبةبضاعة

التحميلمهمتيلإفيأزتعقيداأكثرتحهيزاتتطلبت

منأكثرشيئاتحتاجلاالتيالنفطناقلاتتطلبتهكاوالتفريغ

بسيطة.أخرىوأفياء،والمضخاتالخراطيمتوصيلات

صندوقاالعظمىالبحيراتحديدخامحاملةتشبه

سكنايستخدمأما"يجزءالحديد.ولهامنطويلا

مرتفعاوسطحاللربانالمقدمةفيمنصةلهاأن.كماللبحارة

بينطويلصندوقوهضإك،المحركبهيوجدمؤخرتهافى

خامفيهيوضعالصنداثقوهذاالمرتةوالسطحالمنصة

الحديد.

التصميملهااط!شةالعظمىالبحيراتوناقلات

الأولى.الناقلاتمنحجطأكبرأنهاإلا،نفسهالأساسى

م012علىاليومالموجودةالسفنهذهأكبرطولويزيد

.متريطن007.22إلىحمولتهاتصلأنويمكن

حاملاتمنالمحيطاتعباراتأيضاامشمرتكما

حجمافأكبرهاأحجامها،زيادةفيالجافةالشحنات

أما.البضائعمنطن000.19منأكثريحملأناستطاع

فلهاالجافةالشحناتحاملاتمنالحديثةالبحارعابرة

مؤخرتها.فىتقعانوكلتاهمامحركوحجرةقيادةغرفة

معالأرضيةتمثلمسطحةمساحةف!السفينةبقيةأما

وهناك.البضائعمخازنإلىالمؤديةالمداخلمنصف

إزاحةفيتستخدمالسفينةظهرعلىتقعبمحركاتأجهزة

والتفريغ.الشحنعمليةلتسهيلالمداخلأغطية

بناؤوشرع،العشرينالقرنخمسينياتنهايةوفى

وأالحديدخامحمليمكنهاسفنتصميمفيالسفن

أو،أو.حاملاتاسمالسفنهذهعلىويطلق.النفط

آخرنوع،العشرينالقرنستينياتفىظهركما)505(.

نأيمكنها5(.!.)5أو.بىأو.تسمىالناقلاتمنجديد

الحبوبمثلخفيفةجافةشحناتأوالحديد،خامتحمل

(5أو.أو.طرازمنحاملةأكبرإن.النفطأو،والأسمدة

منمتريطن0002272نحوتحملتستطئأن)5

(05أو.بيأو.طرازمنسفينةأكبرتستطيعكما.البضائع

.متريطن؟136...حواليتحملان!.)5

البضائعنقلمراكبأوالبضاعةمراكبوتشبه

الصغيرةالجافةالموادناقلاتما،حدإلى)البرجات(،

بضابمثلتنقل،الصناديقتشبهالتيالسفنوهذه.الحجم

عبروالرملوالحصباءوالحبوبالحجريوالفحمالإسمنت

وكان.السواحلطولعلىوالأنهارالمياهومضايقالموانئ

والأنهارالمياهمضايقعبرالبضاعةمراكبمعظمدفعيتم

وفي.الأولىالدفعآلاتاكتشافقبلالأشرعةبومماطة

وأالرجاليمشيآمنةغيرالرياحفيهاتكونالتيالمناطق

لجرالنهرأوالمائىالمضميقطرقامتدادعلىالحيواناتتمشي

فيهكذاتسحبالمراكبهذهولاتزال.المراكبهذه

الحديثة،المراكبأما.الأخرىالبلدانوبعضوالهندمصر

ويتوقف.سحببزوارقتسحبأوديزلمحركاتفلها

الذيالمائيالممرعلىالأنهارأوالمياهمضايقمراكبحجم

فيهبماوضيقاقصيراالمركبيكونأنفلابد.فيهتعمل

التيوالمطاتالتعرجاتخلالالسيريستطجعحتىالكفاية

المياهفىتعملالتىالمراكبأما.المائيةبالممراتتوجد

.الأحجاممنحجمبأيتكونأنفيمكن،الساحلية

أسفناصممت.المتعددةالأغراضذاتالسفن

منأنواععدةحملعلىقادرةلتكونالأغراضمتعددة

السفينةالسفنهذهأمثلةومنواحد.وقتفيالبضائع

ولهذه.ام679عامتدشينهاتمالتيستراثاردلالإنجليزية
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سريعةالغذائيةللموادمخصصةمبردةمساحةالسفينة

للبضائعمخصصةفهي،الأحواضمساحةأما،التلف

طولهيبلغالسياراتلحملمسطغأوأرضيةوهناك،السائلة

متعددةأخرىسفينةوهناك.م42وعرضحهأم72

صغيرةفنلنديةسفينةوهىالسادسةبورتسمىالأغراض

يتمالتيالمركباتتحملوهيم6791عامأيضاصنعت

تحمل،كماعجلاتعلىحملهاأوتفريغهاأوشحنها

المضغوطةالأخشابوكذلك،الضخمةالورقلفات

وعرضهام88السفنهذهطوليبلغ.العامةوالبضايمع

الأغراضمتعددةأخرىلممفينةالسفينةهذهوتشبه.أم5

عامتدشمينهاتمالتيمورماكسيالأمريكيةاسمفينةهي

للدفعالقابلةوالبضائعالحاوياتحملويمكنهاأم689

أحامة.اأجضائعوا،السفينةخارجأوداخلعجلاتعلى

أم83السفينةهذهطولويبلغللتبريد.مساحةأيضاولها

.م72وعرضها

منالكثيرتصميميتم.السفنمنمتخصصةأنواع

التيالبراداتوسفن.معينةأعماللأداءوالقواربالسفن

بالفواكهتسرع،أسرعأوبحريةعقدة22بسرعةتسير

وقوارب.المحيطعبروالخضراواتأطحومواأ!ازجةأ

المياهقنواتعبرالبضائعمراكبتقطرأ!سحبأ()زوارق

إلىتقودالشحنوسفنالركابسفنأنكماوالأنهار،

فيالمحيطاتفيالسحبسفنوتشاركوخارجها.الموانئ

السياراتتنقلالتيالعباراتوبجانب.الإنقاذأعمال

السككعرباتتحملالتيالقاطراتسفنهناك،والركاب

كساراتوتستخدم.الصغيرةالمياهجيوبعبرالحديدية

المياهوسططريقهالتشقالمتينةمقدماتهاالقويةالثلج

.أخرىوقواربسمفنممراوتفتحالجامدة

المحيطاتتجوبالتيالمحيطاتدراسةسفنوتحم!!

والأمواجوالجزرالمدوظواهرالتياراتأ!دراسةمعدات

الصيدسفنبعضوتستخدم.ونباتاتهاجحرأوحيوالات

اجضائعامرأحرىألواعلمق!حصيصامصممسعضهااممنالسفط،تسملالاقلاتمعظم.الناقلات

إلىالماط!ويقسم.التلجم!باتقال!المفطنقلسميمةلاط!ويشمبه.السائلالطبييالغارمثلالسائلة

وعرضها.السفيمةطولعبرضححةحواحربوساطةممفصلةحاويات

كأ+ع!؟ع

ر-ع!حعه!ء!83-

تس،*"،روءغ!ء"

أ؟.!ى"حه،9"يرع!-ير*لم.*7

المحططفىالملونةالمساحاتتثير

الحاوياتإلى(اليمين)أعلى

المسماحةتكونالتيالممفصلة

النفط،ناقلةفيللبصاعةالخصصة

محطاتفىالناقلةفىيمئالمفط

ضخمة،حراطيمبوساطةاسفطا

توضئناقلةاليمينإلىوالصورة

بعدالمحيطماتعابراتمنحديتة

ذاتهاالسعينةومضحاتشحنها.

(.أعلاه)الصورةالحفطتفرع
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ولهذا.كذلكتصنيعهاوفي،الأسماكصيدفيالحديثة

وتبريدوتنظيفلتقثلجعتجهيزأتالسفنمنالنوع

.الأسماك

أكثرالمستقبلسفنتكونسوفا!لستقبل.سعق

أقل،تشغيلهاتكلفةستكونكماأليوم،سفنمنكفاءة

تضمهاالتيالبضائعتحم!،التيالسفنأعدادتتزايدوسوف

اقتراحتملقد.جمئالسفنأحجاموتزداد.الحاويات

هذهوتشمل،السفنءاأنوالبعضجديدةجرجةتصميمات

مثلالثقيلةالسوائللنما!مرنةبضائعمراكبالتصميمات

إلىلاتحتاجكاواصاتتشملكما.السائلوالغازالنفط

إلىميلاأكثرأهـسفناوستكون.المائيالتوازنصهاريج

حجرةمراقبةهيئةعر،ألاستغناءيتمسوفكما،الالية

تشغيليتمسودت،ذلكعنوعوضا.المهندسينمنالمحرك

تشغيليتمكماتماماالقيادةغرفةمنالسفنمحركات

الأجهزةوتتولى.الطائرةقائدغرفةمنالطائرات

تحديدالحاسوبويتولىآليا،الغدسفنإبحارالإلكترونية

إلىالمعلوماتبإرسالالسفينةوتسير،السفينةمسار

لهذهونتيجة.السفينةدفعقوةتنظمالتيالالات

التدريبمنمزيداالسفينةربانشلقىسوف،التطورات

فلنالسفينةصيانةأما.السفينةطاقمعددويتقلص،الفنى

الميناءفىستكونوإنماالطاقمبوساطةالبحرفيتكون

الصيانة،أعمالبعضولتفادي.متخصصينعمالبوساطة

والأبنيةوالغرفالقيادةغرفةبناءيتمسوفالطلاء،مثل

الألومنيوممنالسفينةسطحعلىتوجدالتىالأخرى

منالتآكلتقاوموالتىللصدأالقابلةغيرالأخرىوالمواد

البحر.مياهفيالموجودةالكيميائيةالموادجرأء

البحرفيالسفينة

يتيقنواحتىواحدافريقاوطاقمهاالسفينةربانيعمل

محطةإلىوالبضائعوالمسافرينالسفينةوصولمن

تمتمحنأديمكنالتىالأخرىوالبضائعالحديدوخاما-لبو!تحمل.الجافةالسائب!الشحناتناقلات

النفطأوالحديد5()50أوأو.المسماةالجافةالشحناتناقلاوتوتحملطبيعتها،علىضخمةبكميات

جافة.بضابأخرىإلىبالإضافةوالنفطالحديدحام5(0!.)ر(أو.بىأو.المسماةتلكتحملكما

نفسه.الوقتديالأتشىالجافةوالموادالنفطلاتحملالأخيرةلكن

)أعلىالخططفيالملونةالمساحات

أو.لسفينةمخازنإلىتشير(اليمين

لى)إلصورةا5(0!.)5.أو.بي

تحملثقيلةشحناتناقلةتمين(اليمين

تحم!الحانةالبضائعومعظم.الحموب

دفعقوةداتغرافاتبوساطةوتفرغ

شاطئيةسحبوسائطبوساطةأو

ناقلاتولبعض(،أعلاه)الصورة

ذاتية.تحويلمعداتالثقيلةالشحنات
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سفينةإبحارلكنالمحدد.الوقتوفىبأمانالنهائيةالوصول

وخبرةمهارةيتطلبالبحرعرضفىطويلةلمسافات

قوةفيأواتجاههاأوالرياحقوةفيتغييرأيلأنكبيرتين

ويستخدم.مسارهاعنالسفينةتبعدقدوالتيارالأمواج

السن!تمئاتعبرتطويرهاتمومعداتوسائلالسفينةربان

تحديدمنلتم!صنهموذلك،الحديتةالتجهيزاتإلىإضافة

.الأوقاتكلفيالسفينةاتجاه

علىالضباطمنطاقمالسفينةيقود.والبحارةالضباط

وأالربانأضباطاكبرويس!ىالتنط!ا.منكبيرةدرجة

والمسؤوليةأ!رارااتخاذفيالمطلقةالسلطةولهالقبطان

السفينةولربان.والسفينةوالبضائعالركابتجاهالنهائية

الربانوكلاءيسمونالقيادةبغرفةالضباطمنعدد

مساعدأوضباطرئيسأيضاوله.لهمساعدينويعملون

وإضافة.ثالثربانومساعدثانربانومساعدأولربان

اثنانأوواحدإضافىمساعدالربانيساعدقدذلك،إلى

علىالضباطهؤلاءوكافة.الكبيرةالركابنقلسحفنفى

السفن.تسييرمجالاتجميعفيالتدريب!نكبيرةدرجة

بعدعليهايحصلونقيادةرخصلديهمي!صنأنويجب

يأمنأوالح!صماتمناللازمةالاختباراتاجتيازهم

الرخص.هذهمثلمنحفيمختصةأخرىجهات

مهرةملاحينمنالسفينةظهرعلىالبحارةيتألف

كفاءةشهاداتعديدة4دووتمنح.عاديينوملاحين

منأكبربخبرةالمهرةالملاحونويتميز.البحارةلمجموعتي

مثلحبرأبدرجةمسؤوأجاتولديهماالعادي!تالملاحين

والقيامالسفينةدفةإدارةفيوالممساعدةالمراقبة

بأعمالالعاديونالملاحونيقومبينماالصعبةبالإصلاحات

العادية.الصيانةأعمالإلىإضافةالنظافة

الذيالمهندسينكبيريرأسهمستقلنظامالمحركولغرفة

الثانيالمساعدوالمهندسالأولالمساعدالمهندسيعاونه

كافةيحصلأنويجب.الثالثالمساعدوالمهندس

العاملينوالضباطالقبطانمثلتراخيصعلىالمهندسين

تسيرالتيأطسفنالمحركغرفةطاقمويشتملاسحفن.على

ورجال،بالآلاتالمعنيينالمزيتينعلىبخاريةبتوربينات

)المراجل(.الغلاياتإشعالعنالمسؤولينالإطفاء

علىيشتملالبحارةأطقممنعددأيضاوللسفينة

الحصولعنالمسؤولالنزلورئيس،الرئيسيالراديومشغل

،الطهاةمناثنينأووواحد،وتقديمهوإعدادهأطعاماعلى

ومساعدةالطعامتقديمعنالمسؤولالطعامإعدادوطاقم

الطباخين.

المجموعةنفسوالركابالبضائعنقلسفنوتحمل

ال!جيرةالركابناقلاتولكن.البحارةمنالأساممية

لجعلوذلك،البحارةمنأكبرأعدادلهاالطوافةوالسفن

الإضافىالعددويشتمل.ومتعةراحةأكثرالركابرحلة

والقصابينوالمجملينوالحلاقينالخبازينعلىالملاحينمن

والغسالينالترويحفيوالختصينوالممرضينوالأطباء

الترفيهومديريوالمحاسبينالطابعةالآلاتعلىوالعاملين

الركابسفينةوتشبه.والمضيفاتالمضيفينمنكبيروعدد

ملاحاتحملوقدعائمافندقاالطوافةوالسفينةالكبيرة

المسافرين.منأثن!تأعلواحدا

فإنهاالميناء،كبيرةسفينةتغادرعندما.السفينةقيادة

جانبمنسحبزوارقأربعةأوثلاثةبوساطةتسحب

بتوجيهالرصيفمرشد،ويقومالميناءداخلإلىاشصيف

طريقهافيالرصيفتغادرحتىوالسفينةالسحبزوارق

مرشدويحول.السفينةالسحبزوارتتغادرثمالميناء،إلى

يأمغادرةوتكون.ا!ليناءمرشدإدىالمركبةاشصيف

ميناءمرشدبوساطةفيهدخولهاأوللمرفأتجاريةسفينة

متنها.علىمحلي

إلىأوالميناءداخلإلىالسفينةالميناءموشديوجه

نأالميناءمرشدعلىويجب.المائيةالمسطحاتخارج

وأرمليحاجزأومنحنىأوقناةبأيتامةدرايةعلىيكون

وصولوبعدللخطر.السفينةيعرضقدآخرعاجسأي

يخقلصغيرمركبإخراجسمالبحر،عرض%لىالسفينة

ربابنةيتولى،ذلكوبعد.المرفأإلىويعيدهالميناءمرشد

النهائية.وصولهامحطةإلىقيادتهاالسفينة

عادةوهو،السفينةملاحيستخدم،القيادةغرفةومن

السفينة.موقعليعينمختلفةتجهيزات،الثانيالربانمساعد

منذالبحارةفعلكماتمامااسمفينةموقعمنالربانويتحقق

والكوابمطوالقمرالشمسبمشاهدةوذلك،السنينالاف

المهمةالملاحةأجهزةكانت،السنينمئاتومنذ.والنجوم

لتحديدوالكرونومترالاتجاهلتحديدالبوصلةعلىتشتمل

والسدسيةالطولخطتحديدفيوللمساعدةبدقةالزمن

عرضخطولتحديدالسماويةالأجرامارتفاعلقياس

انظر:.الأفقفوقالنجمأوالشمسزاويةبقياسالسفينة

السدسية.،البوصلة

عاليةحديثةإلكترونيةملاحةأجهزةالحديثةوللسفن

اتجاهاتهالتحديدتجهيزاتسفنعدةفيويوجد،الدقة

الإشاراتهذهتنبعثحيثالراديو،إشاراتباستخدام

السواحلطولعلىخاصةإرسالمحطاتمنبامشمرار

هذامثلويسمى.المزدحمةالتجاريةالملاحةبخطوط

الجهازهذاوبوساطة.المدىبعيدةالملاحةأولورانمالنفاأ

عندأوالسيئالطقسأثناءبدقةموبالسفينةتحديديمكن

الكرونومترأوبالبوصلةالاستعانةبدونوذلكالرؤيةتعسر

بوساطةموقعهاتحديدعديدةلممفنوبامكان.السدسيةأو

المدارية.الفضائيةالأقمارمنالمرلمملةالإشارات



327السفينة

عاليةملاحيةتجهيزاتفيهاتوجدالحديثةالسفينةفيالقيادةغرفة

،الأحوالكلليالمجرىليآمذوحعظهاالسفيسةدفةلإدارةالدقة

الملاحةونظامالاليوالمرشدالرادا!علىالمعداتهذهمتلوتحتوي

الإلكترودي.

رادارويستيمالرادار.أيضاالحديثةالسفنتحمل

كتليرصدأنءديالمالطقسحالةوفيالليلفيالسفينة

المناممب،الوقتفيالأخرىوالسفنوالصخورالثلج

السفنولبعضالرادار.ان!:.الاصطدامبذللثفيمنع

نأبعدمسارهاعلىالسفينةيبقيآليربانأيضاالحديثة

أي-الجهازهذايوء!ل؟المسار،ذلكأخذتقدتكون

كماالاتجاهتحددالتيالدوارةبالبوصلة-الآليالربان

.الدوارةالبوصلةانظر:آديا.تشغيلاالدفةتضغيلتتولى

الملاحينفإن،المنطورةالوسائلهذهكلمنوبالرغم

إلىبالإضافةالتقاحديةالبوصلةيستخدمونلازالوا

ملاحةكيفيةعنأ!خرولمعلومات.والسدسيةالكرونومتر

الملاحة.:نظرا،لسفنا

فيألاليةهذهجمدأتلقد.السفنظهرعلىالآلية

تعملسفينةالانحتبئلاتوجدولكنتدريجيا،الازدياد

محركحجرةفىالاإيةالأعمالمعفمأوتتم.كاملةبآلية

لىإلجسرباإصجودابطلضماايشيرماوعند.لسفينةا

لتغييرأوالخلفإرتأوالأمامإلىبالاندفاعالمحركات

يأيجريأنضدسالمهعلىيتعينلاحيث،السرعة

إشسارةبعدالحالفيالمحركاتتستجيب،يدويةتحريكات

فيالضروريالتغييرأالصماماتعملأنوالواقع.الضابط

منوللعديدآليا.مراعاتهاتتمالضغطأوالحرارةدرجة

بعمليةللإسراعآليةووسائلاليةملاحةمساعداتالسفن

فيهتخفضالذياليوميجيءوربما.وتفرئالبضائعشحن

يصلحتىالشحنسفينةطاقمأفرأدعددالاليةالعمليات

فقط.أفرادعشرةأوتسعةإلىعددهم

فيالسلامةمعالمرحددتلقدالبحر.فيالسلامة

البحرفيالحياةلسلامةالعالميةالمؤتمراتبوساطةالسفن

،4191،9291،4891:السنواتفىعقدتالتي

الرئيسيةالبحريةالدولجميعاتفقت.أم0691،729

للسفنتكونأنالسلامةمعاييروتتطلبالمعايير.هذهعلى

المياهلتسربمانعةحجيراتذاتوجدرانحصينةرؤوس

وذلك،كافيةنجاةوقواربالحرائقلمقاومةوأجهزة

منللحمايةفلينمن)ثيابالنجاةستراتإلىبالإضافة

أحكاموتتضمن.الحياةلإنقاذأخرىوأجهزة(الغرق

وعلىالحرائقمكافحةعلىمنتظمةتدريباتتوفيرأخرى

نأالسفنعلىيتعين،ذلكإلىوبالإضافةللإنقاذ.سبل

نقاطاالقواعدهذهوتتناول.للطرقالعالميةالقواعدتتبع

الأنواروتشملالبحار،أعاليفىالسفنسيرأسه!مثل،

نأيجبالتيوالإشارات،السفنمنإرسالهايمكنالتي

الخطر.أوقاتوفيالضبابأثناءالسفنتطلقها

البحريةأصدولاجميعقبلتام،039عاموفي

للتحميل،العالميالمؤتمرفيقواعدمنسنهتمماالرئيسية

هذهوتتطلبطاقتها.عنالزائدالشحنمنالسفنلحماية

لتبينجوانبهاعلىمطليةخطوطللسفنتكونأنالأحكام

السنةأوقاتمختلففيالآمنللشحنالمناسبأحمقا

بالبضابالمحملةالسفينةتغطصروعندما.المياهمختلفوفى

السفينةتكون،الخطوطتوضحهالذيالنحوعلىعمقإلى

علاماتالخطوطتلكوتسمى.القصوىالحمولةبلغتقد

البرلمانيبلمسولصمويلاسمعليهاأطلقحيث،بلمسول

القانونفيالخطوطتلكتبنيعلىعملالذيالبريطاني

عاموفي.أم876عامالتجاريةللملاحةالبريطاني

إلىالعالمفيالرئيسيةالبحريةالدولتوصلت،أم669

وأحدودبموجبهاارتفعتجديدةأحكامعلىالاتفاق

ولقدآمنا.شحنايضمنمستوىإلىالسفينةشعحنخطوط

وفيالسفنتصميمفىالتطورالجديدةالقواعدعكمست

.أم039عاممنذبنائها

دولةلكلفإن،العالميةالملاحةقوانينإلىوبالإضافة

سفنها.وتشغيلبناءتحكمالتيالخاصةضوابطهامنفردة

تشدداأكثرهناالسلامةمعاييرتكون،الحالاتبعضوفي

الجديدةفالسفن.العالميةالأحكامتتطلبهاالتيتلكمن

طبقاتينىأنهامنللتأكدبنائهاأثناءتفتيشهايجري

ومع.الملاحيةاسسلطاتمنالمجازةوالمواصفاتللضوابط

أنهاإلا،آمنةتكونالسلامةمعاييروفقتبنىالتيالسفنأن
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منبنطراتهامقارنةوالتشغيلالبناءفيتكلفةأكثرتكون

أقل.فيهاالسلامةمستوياتدولفيبناؤهاتمالتيالسفن

تفيأنهامنللتأكدالخدمةفيالتيالسفنتفقدأيضاويتم

،الركابسفنتفقدشمكما.السلامةبضوابط

علىيزيدونركابالاتحملأنهامنللتأكد،كالعبارات

.النجاةقواربمثلكافيةإنقاذأجهزةوبها،القانونىالعدد

السفنبناء

حتىتعقيدا،صنعتالتى،الأجسامأكثرالسفينةتعد

ودفئهاطاقتهاتنتجطافيةمدينةفهي،الواقعوفى.الان

وقودهاالسفينةوتحمل.بنفسهاالكهرلائيةوإضاءتها

تستطجعأنهاكماإمداداتها.جميعإلىبالإضافةبهاالخاص

منتتخلصوأنالبحرمنبنفسهاالصحيةمياههاتصنعأن

بنفسها.فضلاتها

يخطط.رئيسيةأجزاءأربعةمنالسفنجميعوتتكون

ا/لأخرىالأجزاءوتصميمتصميمهاعندالسفنمعماريو

بشركةالخاصةبالاحتياجاتالوفاءيمكنبحيثمنها

بالمعاليرالوفاءإلىبالإضافةالمعنيةالبحريالشحن

السفينةتبنيالسفنبناءورشةفإن،ذلكوبعد.الحكومية

.المعماريالمهندسلخطططبقا

الرئيسيةالأجزاءتتكون.السفينةفيالرئيسيةالأجزاء

مجاديف3،المحركات2-،الجسما-مناسمفينةفي

الدفة.-4،الدفع

الماء.بدخوليسمحلاالذيهيكلهاهوالسفينةجسم

أرفحيات.تسمىالأفقيةالسطوحمنعددإلىمقسموهو

الأرضياتبينبناؤهاتمحوائطهىالجداريةوالرؤوس

خاصةأبوافيحجيرةولكل.الحجيراتمنعدداوتكون

المياهاجتاحتفإذا.مائيسدإلىتقفلعندماتتحول

إلىالأبوابإغلاقيؤديما،لسببالحجيراتإحدى

إلىتدفقهابذلكمانعاوحدهاالحجرةتلكفيالمياهحجز

منالسفينةالمايالسدحجيراتوتمكن.الأخرىالغرف

أرضيةوتسمىجسمهامنجزءخرقلوحتىالطفو

الرئيشة،الأرضيةجس!ها،قمةعلىالموجودةالسفينة

الأبنيةوتكون.الأخرىالأرضياتمنعدديعلوهاوربما

الفوقي.بالبناءمايعرف،الرئيسيةالأرضيةتعلوالتى

اختراقمنتمكنهاحادةمقدماتالسفنولأجسام

مستديرةمؤخراثأيضاالأجسامولمعظم.بسرعةالمياه

للسفينةيمكنحتىالخلفإلىبتؤدةالمياهدفععلىتساعد

العامالشكلتصميمتمولقدالماء.فيطريقهاتشقأن

متوازنامستقراجسماالسفينةمنتجعلبصورةللجسم

جانبمنتميلألاالسفينةعلىيجبكما.ال!!صانقدر

السفنمنكثيروتستخدمكبير.بقدرتتقهقرأوجانبإلى

هذهولأحد.التمايللتقلي!!التوازننظمأيفخاالحدسة

جوانبمنكلعلىالماءخطتحتأفقيةزعنفةالنظم

منالمنحدرالجانبعلىأعلىإلىالزعنفةوتتحرك.الجسم

فإنهاوبذلكمنها.المتسلقالجانبعلىأسفلوإلىالسفينة

أضمايل.امنتقلل

إضافياوزناالسفنتحملأكبربدرجةأضوازناولزيادة

تنقلبقد،السائلهذاوبدونالصابورة.يسمىسائلأ

الفلين.كقطعةالمحيطفيوتجنحالفارغةالشحنسفينة

ويتم،التثبيتعمليةفيالبحرماءالسفنمعظمتستخدم

تحميلهاأثناءالسفينةمنهذاالتوازنحفظتفرلماء

بالبضائع.

وأبخارية)عنفات(توربيناتمعظمهاالسفنمحركات

السفنأضخمأنكما.ديزلمحركاتهىأوغازية

فالبخار.البخاريةبالتوربيناتتعملالتيهيوأسرعها

.الحادةالتوربينعجلاتيدير)المراجل(الغلاياتفىالمنتج

يدفع(المسننة)العجلاتالتروسمنسلسلةوبوساطة

وفييدور.المجدافيجعلالذيانجدافمقبضالتوربين

مولداالتوربينيلف،الكهربائيالتوربنذاتالسفنحالة

بدورهالمحركهذافيدفع.معينلمحركالكهرباءينتج

.المجداف

وقوداالبترولتستخدمتقريباالتجاريةالسفنوكل

المفاعلينتجكماالبخار.تنتجالتيالغلاياتلتسخين

ومن.النوويالدفعذاتاسمفنفىالبخارالنووي

للسفينةالرئيسيةالأجزاء
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تعملتوربيناتلهاتطو)-االأكثرالسفنأغلبأنالمعروف

التوربيناتتعملكماالغازيةالتوربيناتوتعملبالغاز.

انظر:البخار.منبا-د!ساخناغازاتستخدملكنهاالبخارية

لتوربين.ا

السفنالديزلا!اتبمحرتسيرالتيالسفنتسمى

ديزلآلاتأونروستعشيقجهازولهابالمحركالعاملة

بنظامتسيرالتىغنبالسالديزلمحركويعمل.كهربائية

المحركبدورهاتحركالتيالتروسطريقعنالتروستعشيق

الاتبوساطةزسيرالتيالسفنحالةفىأما.المروحي

التياريولدالذيلدالمويديرالمحركفإن،الكهربائيةالديزل

المحركبعمودالمرتبطالكهربائيللمحركالكهربائي

.الديزلمحركانظر:.المروحي

نأحينعلىالماءبرءالسفينةالمروحيالمحركيحرك

بمؤخرةالماءتحتمنرأسهيبرزالذيالعموديديرالمحرك

ويوجدالعمود.بطر،تالمروحيالمحركويثبتالسفينة

يدوروعندما،صروحيةري!شأربعالمروحيةالمحركاتبمعظم

فإنهوبذاالماء،عبرلولببمنفسهيحركفإنهالمروحىالمحرك

الصغيرةالسفنبم!ظمويوجد.الأمامإلىالسفينةيدفع

الكبيرةالسفنبأكثريوجدحينعلىواحدمروحيهـصك

محركاتأربعإلىالعدديصلوقدمروحيانمحركان

المحركاتعددوينيد.حجماالأكبربالسفنمروحية

تناورالسفينةويجعلالسفينةقوةمنالإضافيةالمروحية

اللولبثنائيةالسفنتستطيع،المثالسبيلوعلى.بسهولة

بمحركالأمامإلىكه،كأبسرعةالزواياحولتدورأن

انظر:الاخر.أ،هـوحيبالمحركالخلفوإلىوأحدمروحي

المروحي.المحرك

مثبتةوهي،السفينةتديرالفلزمنكبيرةقطعةالدفة

.كالبابمحور.علىتدورأنيمكنهاوبذاالسفينةبمؤخرة

وعندما.السفينةقبادةغرفةفىالقيادةبعجلةالدفةتثبت

الدفةتتحركاليمنىالناحيةإلىالقيادةعجلةالملاحيدير

ومقدمةلليسارالسفينةمؤخيهـةتحريكفييتسببوهذايمينا

تدوراليسارإلىالقيادةعجدةتداروعندما،لليمينالسفينة

اليسار.إلىوالمقدمةالدفة

علىتشتملامسفينةباالأخرىوالتجهيزاتالأجزاء

الجانبينعلىو-المرساة،والعادمالدخانتنفثالتبمالمداخن

منالكافىوالعدد،السفينةمقدمةمنوالايمنالأيسر

ويوجدمتونها.-تلىالناسكلتحملالتيالنجاةقوارب

إنزالها،أوالمراسيلرؤلحبالطاقةتدارروالمحعالحديثةبالسفن

ربطفيالمستخدمةالمراسيحبمالجذبإلىإضافةوذلك

تدير،لذلكإطلإقها.أوالرصيفجانبعلىالسفينة

يوجدكما،البضائعوتفريغلشحنأذرعتهاالاليةالروافع

مياهلضمخعاليةسر.عةذاتمضخاتالحديثةبالمسفن

البحرمياهلضخأو(السفينةتوازنلحفظ)ماءالصابورة

تجعلاللاسلكيالإبراقتجهيزاتفإنوأخيرا.الحريقأثناء

العالم.أجزاءبباقيدائماتصالعلىالسفن

السفنمعماريويبدأأنقبلوبناؤها.السفينةتصميم

معرفةعليهميجب،الملاحةشمركةفيالسفينةتصميم

الجهةمعرفةوعليهم،السفينةاستخدامفيالشركةخطة

التيالبضائعنوعيةومعرفة،السفينةهذهإليهاستسافرالتي

علىيكونواأنالمهندسينوعلىسيرها.وسرعةستحملها

ذلك،إلىوإضافة.الحكوميةالسلامةوقوانينبنظمدراية

فيزيادةأيباستيعابلتسمحتصميماتهمضبطعليهم

بالسفن.التجهيزاتآلية

بناءفيالمهندسينتصميماتالسفنبناءأحواضوتتبع

العارضةبإرساءتقليدياالسفينةبناءويبدأ.دقةبكلالسفن

السفينةجسمتسندالتيالدعاماتالعماليبنيثمالرئيسية

تكونالتيالفلزيةالصمفائحلحامذلكيلي.شكلهوتمنحه

الجزءيبنىوعندما.السفينةجسممنالأوسطالجزء

والالاتوالغلاياتالمقصوراتإليهتضاف،الأوسط

بناءيتموأخيرا،.الأخرىالضروريةوالأنظمةوالوسائل

ومؤخرتها.السفينةمقدمة

وعوضا.الواحدةالقطعةبأسلوبتبنىالسفنتعدولم

السفينةمنمعدةأجزاءأولأيبنونفإنهم،النمطهذاعن

شبكةالأجزاءهذهمنبكثيرويوجدجدا.كبيرةبأعداد

الأجزاءهذهتحملداخلها.فيبنيتوأنابيبأسلاك

بناءمسندتسمىبنايةإلىعملاقةروافعبولمماطةالضخمة

العارضةإرساءشمولامغا.لحامهاشمحيثالسفن

جسممنالمزدوجةالسفليةالأجزاءلأن)الأرينة(الرئيسية

آليا.العارضةوضعيتممعا،كماتلحمالسفينة

الإعدادلمسابقةوحداتمنالسفينةجسميتألفوقد

جسمبناءينتهيوعندما.قطعة02إلىعددهايصلقد

السفينةتكونوعندئذ،يعلوهالذيالبناح!يضاف،السفينة

الماء.فيد!نزالهامعدة

السفينهالسفنبناؤويدشنوتدشينها.السفينةإعداد

جرفيتممنها.9%و.07مابينبناءتمقديكونأنبعد

.بالشحوممطليخشبيمجرىعلىالماءإلىالسفينة

شمالتيالسفينةلأنأولأمؤخرتهاإنزاليتمالسفنومعظم

بناءأنكما.الوحلفيتغطسقدأولأمقدمتهاإنزال

للماءالسفينةإنزاليتطلبالضيقةالأنهارطولعلىالسفن

سفنهاالسفنصناعةأحواضبعضوتبنيجانبها.على

جسمبناءيتموعندماالماء.سطحتحتجافةأرصفةعلى

الصماماتبفتحالعماليقوم،الفوقيوبناؤهاالسفينة

فوقبرفقالسفينةتطفووحينمابالماء.الرصيفوغمر

بداخلالماءويصلالسفينةجسملأسفلالمساندةالكتل
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وتنزلالرصيف!بابيفتح،بالخارجالماءمستوىالرصيف

وتحتار،مباشرةإنزالهاقبلالسفينةوتسميللماء.السفينة

امرأةماتكونوعادةراعياليكونالافرادأحدالملاحةشركة

الماء.داخلالانزلاثالسفينةتبدأثم،السفينةبتسميةتقوم

إلىللماءإنزالهابعدأحسفينةابسحبزورقويقوم

أغوقياالبناءبإتمامالعماليقوموهناكالسفنتجهيزحطرة

تجريبيةبرحلةاسمفينةتقومثمالداخليالأثاثويضيفون

طلبتالتيللشركةالممثلونالمراقبونالأفرادمتنهاوعلى

تعملالسفينةتجهيزاتك!!أنالمراقبونليتأكدالسفينةبناء

وبقيةسرعتهاوأنبالمناورةتقومالسفينةوأنبكفاح!ة

وإذا.أطمواصفاتمطالقةالأخرىالتجريبيةالاختبارات

صاريهاعلىمربوطةبم!ضسةالتجربةمنالسفينةعادت

وأنتامبنجاحالتجربةاجتازتأنهايعنيهذافإن،الرئيسي

تسلمقبلتقدالطهلبصاحبةالبحريالنقلشركة

السفينة.

التجاريهالعالمأساطيل

سفينة08).00نحومجتمعةالعالمدوأ!تمتلك

وفيطن.مليون004السفنحمولةإجمالييبلغ.تجارية

وتنتج.الأطناناملا!تتحملجديدةسفنتبنىعام،كل

أصشحناسفنحمولةإجماليمعظمالجنوبيةوكوريااليابان

الماء.تنزلالتي

الحتحرسمرترلع.البحريالشحندولسفنومداخنأعلام

التيالسف!ممتمييزالملاحيةالتركةعل!يسمىحاصاعلماالبحري

السمرم!ممثيرمداصعلىويظهوتشعيلها.تتولىالتيأوتملكها

لالعلم.الخاصادواصشعارالألواداالتجارية

!هوليم
الأمريكيةالرئاسيةالخطوطالإيطالىالخط
اطتحدة(مموالايات)لا()ءيط

!هصثم
.كيه"و.أسمويحطوط!ح()!فنالكنديالباسيفيكي

صمالالى()المحدودة )!صدا(

ههأ!حك!3؟-،

الكيونارديالخط)كومبانى(الفرنسىالخط

)ريصاليا()!رسسا(ءتا!ستك(ترالس)حرال

فيالعملفيطويلةتقاليدالدولمنكثيروأ!دى

وفرنساالدنماركالدولهذهفمنالبحريأخقلامجال

فإن،والان.أضرولبرالسويدواوهولنداوإيطاليانياوبريطا

منأكثرصغيرةتجاريةأساطيلتمتلكالدولهذهلعض

عليه.اعتادتممابدلأبنفسهاقليلةسفنببناءوتقومأحسابقا

أساطيلها.حجمبزيادةاليابانمنهاأخرىدولقامتوقد

حجمالمعدلوفقاالتجاريالعالمأسطولويختلف

التجارية،الدولأهمفإن،أخرىناحيةومن.العالمتحارة

بالضرورةلاتقوموألمانياوبريطانياالمتحدةالولاياتمثل

تعد،المثالسبيلوعلى.الخاصةسفنهاعلىتحارتهابنقل

أنهامعالعالمفىالرئيسيةالتجاريةالدولةالمتحدةالولايات

سفنمقعلىالخارجيةتجارتهامنفقط%4الأإتنق!لا

المتحدةالولاياتأسطول.ويتكونالأمري!صأعلماترفع

تعبرالتيتلكبينهامنتجاريةسفينة005.6منالتجاري

وهذه.الأخرىالداخليةالمائيةوالممراتالعظمىالبحيرات

وهناكعلمها.وترفعالمتحدةبالولاياتمسجلةالسفن

التجارةفيوتعملالأمريكيالعلمترفعفقطسفينة021

يشترونالأمريكيةالسفنمشغليلأنوذلك،الخارجية

لدولالتابعةالسفنبناءأحواضتنتجهاأرخصسفنا

مثلأخرىدولأعلامتحتالسفنهذهوتسجل.أخرى

تسجلحيثالطريقةهذهأخرىدولوتتبعوكيبيريا.بنما

،أخرىدولأعلامتحتسفنهاالبحريالشحنشركات

ضرائبوتدفعالصارمةالسلامةوأنظمةلحارةوتستخدم

)علمعلمهاباستخدامالدولمنعددويسم!!أقل،

معلومة.رسوممقابلالطريقةبهذه(السماح

صناعاتلمساعدةمعوناتالح!صماتبعضوتهب

أقلبتكلفةالسفنبناءعلىيساعدهاممالديهاالسفنبناء

تعتمدالتيالملاحيةالدولتعطىوقد.الأخرىالجهاتمن

وتفعل.أجحريةالأساطيلهاماليةمنحاالبحريةالتجارةعلى

الأسطولعنلاغنىبأنهتؤمنلأنهاذلكالح!صمات

مجالوفي،للدولةالخارجيةالتجارةأ!محافيالتجاري

التجاريالأسطولوبدون،المثالسبيلوعلى.أسدفاعا

خطوطعلىكلياتعتمدسوفالدولةفإن،البحري

،الحربأوقاتفي،الدولةاعتمدتوربما.الأجنبيةالشحن

أحواضوعلى،الإمداداتلحمللديهاالشحنسفنعلى

،الطوارئحالةوفي.الحربيةأحممفناوبناءلتصليحالسفن

الا!شعماللصالحالتجاريةاسمفنالحكومةتصادرربما

عامذلكالبريطانيةالحكومةفعلتولقد.يالعس!

اللأرجنتين.معالفوكلاندحربأثناءأم829

فلهذه،العالمفيتجاريأسطولأضخمبنماوتمتلك

طن.مليون06نحوحمولتهامجموعيبلنيسفنالدولة

إلابنما،باسممسجلةاسمفنهذهكلانمنالرغموعلى
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العالمفيالتجاريةالأساطيلأهم

قطهركلفيالمسجلةالسفنأطنادإحمالي

.....بمما

....ليبيريا

اليونان

قبرص

مالبهااحزر

لنرويحا

المتحدةالولايات

فورةسنغا

مميارو
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حاملةوتظلالطلبعندأخرىلدولبعضهاتعيرقدأنها

لايملكونأنفسهم،أخرىجهةمن،والليبيريونبنما.لعلم

دولمنشركاتوتمتلك.السفنمنقليلعددلمموى

وتسجلتقريبا.الليبيريالعلمتحملالتيالسفنكلأخرى

تنتميالتيالدولمنبدلأليبيريافيسفنهاالشركاتهذه

!ف،ذلكإلىوإضافةأقل،ضرائبتفرضليبريالأنإليها

أنهاإلىإضافةأقل،أجوربدفعالسفنلمالكيتسمح

عالية.تكلفةوذاتمتعددةسلامةمواصفاتلاتطلب

علىأعلامهابوضعتسمحوليبيريابنماأقطارغيروهناك

البهاماجزرالدولهذهومن،الطلبعندأخرىدولسفن

والفلبين.وهندورأس

حمولةتقلصت،الثانيةالعالميةالحربوبنهاية

طن.مليون25.1إجماليإلىاليابانيالتجاريالأسطول

ولاطن،مليون81إجمالىالدولةهذهلدىفإنه،واليوم

وأصبحت.وبنمالليبيرياإلاأكبرتجاريةألمماطيلتوجد

نأإلاأيضا،السفنبناءفيالعالمفيالقياديةالدولةاليابان

كبيرحدإلىالسفنبناءصناعةزادتالجنوبيةكوريا

منتقريبا75%بيعويتم.اليابانإنتاجمايقاربالانوتنتج

تبيعبينماأجنبيةملاحةلخطوطباليابانالمصنوعةالسفن

لخطوطتنتجهاالتيالسفنمنتقريبا85%الجنوبيةكوريا

أجنبية.ملاحة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جون،نيكسورأ

اطسقرسطورأ،محيصلاوأ

مبروزألمر!،!حبيري

برترو،فولق

تيتانيك

نافاالسا

نتموكلير

خرةلباا

سفينة،البريج

لحليونا

السح!رورق

الطائرةالسفينة

الفرقاطة

القادس

الدوارةالبوصلة

الالطالربان

المروحيالمحرك

تراجم

فيتمق،جون

حونهنريقيصر،

صمويلالسيركونارد،

مشهورةسفن

لوسيتانيا

مايفلاور

السفنأنواعبعض

سفينةالقلبر،

الحليدكاسحة

الكرافل

المسطحالمركب

المعدية

الناقلة

قارب،الينك

السفينةأجزاء

ساةلمرا

الجيروسكوبيالموازن
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صلةذاتأخرىمقالات

اصحرياالقالودالحا!الحوصالإبحار

المردأالسف!حوضالتحاريالأسطول

احسفراسرعةمقياسالزوارقركو!أحر،البحريالإلقاد

لملاحةانموذح،لسميحةاالمحرية

المياءالداخلىالمائىيقالم!إالرلقيل

والمواصلاتالمقلالعقدةالتأم!!

العلماالسمينةتحطم

الموضوععاصر

تاريخيةنبذة-1

اليومسفن-2

الركابسفن-أ

السصائعشحرسفرتصسيفب-

الحامةالمصائغسفىخ

النمطناقلات

الجادةالسائمةالتمحساتداقلاتهـ-

.التعددةالأغراصذاتالسفن-ة

السفىمرمتحص!كمةأنواعز

المستقبلسف!!-

البحرفيالسفينة-3

السفرظهرعلىالآلية-جوالبحارةا!كحباطا-أ

البحرفيالسلامة-دالسفيحةقيادة!

السفنبناء-4

السمينةفيالرئيسيةالأحراء-أ

و!اؤهاالسفيمةتصميه!-

وتدشيحهاالسفيمةإعداد!-

التجاريةالعالمأساطيل-5

أسئلة

لائىسكبيرعدديسج!!ولماذا؟السماحسعلميقصدمادا

؟الأعلامهدهتحتسفمهمالسفن

ساها؟اصذياومنالاححةالأولىالتحاريةالمحاريةالسمينةما

ممذكثيراالأطلسىعابرةالركابسفنحدماتتدهورتلمادا

؟الميلاديالشرينالقرنمنالأربعيمياتأواخر

بانيهابهايقومالتيالتحرلةرحلاتسسفيحةرحوعيعنيماذا

الرئيسى؟صاريهافيمكنسةعلقتوقد

المقلفىثورةإلىوتطويرهاالسحاريةالآلةاحتراعأدىلماذا

المائط؟

اتباعها؟السفنعلىيحبالتىالسلامةمسموياتلعصرما

سف!منعيرهاعنالحاوياتسميمةفيهاتحتلفاشاالنواحىما

الشص؟

مملوكةمسلحةسفينةالمسلحةالأهليةالسفيئة

منكثيرلجأتالقويةالبحريةالأساطيلظهورقبللفرد.

وقتفىللمساعدةالأفرادسفنتفويضإلىالدول

أولاستخدامهاعندالتفويضاتهذهعرفتوقد.الحرب

السماحبوثائقالميلاديعشرالخامسالقرنفيمرة

السفنهذههاجمتماوكثيرا،والانتقامالسفنبتسليح

أضجارية.االعدوسفن

المستعمراتالسفنهذهلمساعدتالأمريكيةالثورةأثناء

الأمريكيالكونجرسمنبتفويضبريطانيا،ضدالأمريكية

البرلمانفرضأنبعدأغراراهذااتخذوقد،جلساتهثانيفي

المستعمراتمعالتجارةعلىكلياحظراالإنجليزي

جورجوكانسفنها.علىبالاستيلاءأمراوأصدرالأمريكية

هذهمنالأقلعلىواحدةفيالمساهمينمنواشنطن

المسلحةالأهليةالسفنهذهتمكنتوقد.المسلحةالسفن

سفينة006علىبالاستيلاء،المستعمراتمنالمفوضة

قدكانتفرنسا،لجمهوريةالحربيةالسفنولأن.بريطانية

فوضتفقد،الأمريكيةالسفنمنحضيرعلىاستولت

علىبالاستيلاءالمسلحةالأهليةالسفنالمتحدةالولايات

حربوفىأم08اا-897عاميبينوفيمافرنسا.سفن

الاستيلاءمنالمسلحةالأهليةاسمفنتم!ضت،أم281عام

إلىالسفنهذهبعض.وتحولبريطانيةسفينة3451)على

.الحرببعدالقرصنة

توقيعالمتحدةالولاياترفضتأم856عامفي

نأخشية،المسلحةالأهليةالسفننظاملإلغاءباريص!اتفاقية

الضعيف.أسطولهالمساندةالسفنلهذهتحتاج

،امأ-861865الأمريكيةالأهليةالحر!أثناءفي

تفويضخطاباتالأمريكيةالكونفيدراليةالحكومةأصدرت

الحربمنالأولالعامبعدولكن،للانتقامالسفنبتسليح

التطوعي.البحريالأسطولنظامالنظامهذامحلحل

الأهليةالسفننظامتجربة،الفيدراليةالحكومةحاولتوقد

عامأسبانياضدتشيليواستخدمته،أم863عامالمسلحة

لهذهالمعروفةالامشخداماتاخرهذهوكانت،أم865

السفن.

)التطورالبحرية،الباخرةانظر:.البخاريةالسفدئة

الشراعية)السفنالسفينة)صورة(بمالصناعيةالثورةالهمدسي(،

(.العشرينالقرن!ي

الجنودتنزلحربيةسفينةالبرمائيةالسفيئة

الهجماتخلالالشواطئعلىوالعرباتوالأسلحة

علىمباشرةوالمعداتالجنيالسفنبعضتنزل.البرمائية

إلى،والحمولةالجنوديحولالآخروبعضها.الشواطئ

تدعىبرمائيةجراراتأو،إنزالوزوارق،مروحيةطائرات

متراكس.أ

المدىقصيرةمدافععلىعادةالبرمائيةالسفنتحتوي

ولكن،الطائراتضدنفسهاعنللدفاعوصواريخ،فقط

صاروخيةإطلاقأجهزةالبرمائيةالسفنبعضفييوجد
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والأسلحةالجنودتنزلجمةالسوفيتالتاراواسفينةمثلالبرمائيةالسفن

ترىكماالتاراواسفينةالأعلإقفيتظهر.البرمائيةللهجماتوالعربات

الخلف.من

حتىالبرمائيةالسفنقياسيبلغ.المساحليةالخطوطلقصف

نإ(.كماس)37ىتمدةعشرينسرعتهاوتبلغطولآ،م052

مروحيةطائراتمع،للتعام!مجهزةالبرمائيةالحسفنمعظم

السفنمنكثيرةأزواعوهناكوهبوطها.إقلاعهاحيثمن

والقيادةالشحنوسفنالهجوميةالسفنتضمالتيالبرمائية

.الدباباتإنزالوسفنالهبوطوسفن

ثلاثينحملالكبيرةالهجوميآالبرمائيةالسفنتستطع

.المجنزرةوالعرباتالعربادتأيضاوتحمل،مروحيةطائرة

عائمةآبارأوأ-حواض،علىالهجوميةالسفنبعضوتحتوي

الإنزالعربةبطوفانتسمر!،بحيثالبحربماءتعبئتهايمكن

الخصصةالبرمائيةاسمةقتحمل.الشاطئإلىالجنودوتحمل

والمعداتالإنزالوعرباتوالذخيرةالمؤنالبضائعلنقل

الاتصالمراكزإدورالبرمائيةالقيادةسفنوتقوم.الثقيلة

وهي.والعساحليةيةوالأرضىالجويةالعملياتتنسقالتى

إلىتصلوسفنانح!،7الأغرامتعددللهبوطسفناتعتبر

اليابسةعلىوتنزلها-الهبوطعرباتتنقلبحيث،الأرصفة

تنزلفإنها،أ!دباباتاإنزالسفنأما.الإصلاحأجلمن

أبوابخلالمنلئ7الشاعلىوالعرباتوالحمولةالجنود

المقدمة.في

تهاجم.البحريةال!لتالسفيعةهيالحربيةالسفيئة

العائمةوسفنهوال!ولطائراتالمسفنهذهأنوأعبعض

والقذائفالصواريخوالمدافعمثلثقيلةأسعلحتها.وغواصاته

كقواعدبعضهايست!!دمالطوربيد.وقذائفالصاروخية

أخرىأنواعلاتزالكما،المروحيةالطائراتأوللطائرات

مناطقإلىوالمعداتل!والأسلحةللجنود،ناقلاتمستخدمة

.القتال

بطاقمصغيرةا!راكببينالحربيةالسفنحجميتراوح

000.6منأكثرتحهلللطائراتحجيرةوحاملاتقليل

لكشف(بحريرمىبا)رناوسورادرايوجد.شخص

وغواصاته.،العائمةوسفنهالعدو،طائرأتمواقعوتحديد

يحددبينماالعائمةوالسفنالطائراتالراداريكشف

الاعتراضمعداتتستطيعكما،الغواصاتمواقعالسونار

بسفنالخاصالراداروبثلاسلكىكشفالإلكترونية

وطائراته.العدو

السفنكانتعشرالسابعالقرنوحتىالماضيفي

أصبحتلكنتقريبا،متشابهةالشحنولحمفنالحربية

وتستخدم،التخصصعاليةمراكبتدريجياالحربيةاسمفن

العسكرية.للأغرأضفقط

الحربيةالسفنأنواع

منأنواععدةالكبيرةالحديثةالبحريةالقواتتملك

هنالك.معينةقتاليةلعملياتصممتالتيالحربيةالسفن

السفن2-الطائراتحاملات-ا:رئيسيةأنواعستة

الفرقاطات5-المدمرات-34-الطراداتالبرمائيةالحربية

أنواعاالأساطيلمنكثيريضمكما.الغواصات6-

المقاتلاتتسمىالتيالصغيرةالحربيةالسفنمنمتعددة

أربع،المثالسبيلعلى،الأمريكيةالبحريةتملك.الصغيرة

العشرين.القرنمنالأربعينياتفيبنيتكبيرةقتالسفن

فيقوةوالأكثرالأكبرهي.الطائراتحاملات

القنابلقاذفةللطائراتقواعدتستخدمكما.الحربيةالسفن

،للغواصاتالمضادةالطائراتأيضاوتحمل،والمقاتلات

الطائراتأنواعمنصغيرةوأعداداالمروحيةوالطائرات

فهىولذلك،صغيرةدفاعيةألمملحةبهاتوجد.الأخرى

للحماية.الأخرىالحربيةالسفنعلىتعتمد

الحاملةظوعلىمسطحكبيرطيرانمهبطيوجد

بالمنجنيقتعملأربرإلاتتقوم.وهبوطهاالطائراتلإقلاع

الأسلاكتمتد.ثانيةثلاثينكلالجوفيطائرةإطلاقعلى

الخطافيمسك.الطرانمهبطمنطقةعبرالفولاذية

الهابطةالطائرةيجعلممابالسلكطائرةكلأسفلالموصل

سريعا.تتوقف

بكشفالطائراتلحاملةالقويةالراداراتتقوملا

الأخرىالحاملةطائراتترشدبل،فقطالعدوطائرات

صواريخلكشفالمدىالقصيرةالرادأراتتستخدمأيضا.

متابعةعلىالحفاظفيأيضاالطاقمتساعدكماالعدو

الشاطىء.مناقترابهاعندالحاملةوتقودليلاالقريبةالسفن

تحملأنويمكن،م335حواليالطائراتحاملةطول

03ادتتعدىبسرعةتتحرككما،طائرة59إلى85من

الساعة.فيكم(أ،58)العقدةعقدة

الجنود،لإنزالتستخدم.البرمائيةالحربيةالسفن

العدو.احتلهاالتيالسواحلعلىوالمركباتوالأسلحة

وتستخدم،الشاطئعنبعيدةالسفنهذهبعضتبقى
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وعواصاته،العائمةالعدوسفرضدالاستحدامصاروحاتحتبرأعلاهالموضحةلوكوودإس.إسيو.الأمريحيةالفرقاطة.العمياتأثناءحربيةسفينة

ومهاححتها.العواصاتمواقعلتحدسدمروحيةطائرةتحملوهي.للعواصاتمصادةطورليدوقدىائ!ملمأ27بالمدفعأيصأمسلحةالسفينةهده

البرمائية()الجراراتوالتراكتوراتالصغيرةالإنزالزوارت

ولهذه.والحمولةالجنودلإسقاطالمروحيةالطائراتأو

أحواصتسمىالبحرمستوىعلىمغلقةمناطقالسفن

البحروتفئداخل،بالمياهالأحواضهذهغمريتم.السفن

الانتقالالبرمائيةالجراراتأوالإنزالزوارقتستطعحتى

عبرها.

لحملخصيصاالبرمائيةالحربيةالسفنبعضتستخدم

أ!ائراتاحاملاتذلكفيوتشبه،المروحيةالطائرات

التيوالهبوطالإطلاقمعداتلاتملكولكنها،الصغيرة

02منالسفنهذهتحم!!.التقليديةالطائراتإليهاتحتاج

والمركباتالجنود،إلىبالإضافةمروحيةطائرة03إلى

ستول.فلطائراتقواعدأيضاتستخدمكما،الصغيرة

قصيرمجرىعلىأوعمودئاوالهبوطالإقلاعتستطعالتي

السفنبعضفيوالاتصالاتللقيادةمرافقتوجدجدا.

والشاطئالجوعملياتلتنسيقالأخرىالبرمائيةالحربية

واسمطح.

بسرعةوتتحركم،025إلىالسفنهذهطوليصل

قليلة.دفاعيةأسلحةتحملكماتقريبا،عقدة02

وتدافعالطائراتحاملاتترافقوهي.الطرادات

الطراداتتسمى.والغواصاتالجويةالهجماتضدعنها

الطراداتهذهتحول.الموجهةالقذائفطراداتالح!!ط

علىإطلاقهايمكنالتي،الصوتمنالأسرعاالصواريخ

هذهتملك.السفينةعنكمأ37إلى24منتبعدطائرة

للغواصاتمضادةصاروخيةقذاثف-أيضا-الطرادات

تحملالعدو.غواصاتضدللا!شخدامطوربيديةوقذائف

كشفبعد.مروحيتينطائرتينأوطائرةالطراداتبعض

بتحديدالمروحيةالطائراتتقومالعدولغواصةالسونار

.الأعماققنابلأوالطوربيدبزوارقومهاجمتهاموقعها

منبأكثروتتحرك،أم08حواليالحديثةالطراداتطول

.عقدة03

عنللدفاعخصيصاالمدمراتتستخدم.المدمرات

التجارية،والسفنالبرمائيةوالسفن،الطائراتحاملات

شواطئقصفمثلومستقلةمتعددةمهامأيضاتؤديكما

البحر.فىوالإنقاذالبحثعملياتوإجراءالعدو

ملم،أ27المدافعالحديثةالمدمراتفيتوجد

بنالمدمراتطوليتراوح.للغواصاتالمضادةوالألمملحة

33و03بينسرعتهاتتراوحكماأم،71و5.121

أسساعة.افيعقدة

عنللدفاعخصيصاالفرقاطاتتستخدم.الفرقاطات

وطائراتغواصاتضدالتجاريةوالسفنالبرمائيةالسفن
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العمق،وعبواتالطوربيد،قذائفالفرقاطاتتحملالعدو.

بها،توجدكما،للغواصارتالمضادةالأخرىوالأسلحة

ومهاجمتها،الزواصاتمواقعلتحديدمروحيةطائرةأيضا،

صواربالحربيةالسفنهذهأغلبتحملذلكإلىبالإضافة

الجويةالهجماتضدللدفاعسريعةقذفومدافع

مأ36إلىيصلاحدرءالفرقاطةطول.والسطحية

القواتبعضتملك.عقدة03-27بسرعةوتتحرك

(،)كورفيتلحراقةاتسمىصغيرةفرقاطاتالبحرية

.م64حوالىوطولها

العدوغواصاتعنالغواصاتتبحث.الغواصات

إطلاقبعضهايعم!خطيعك!اوتهاجمها،العائمةوسفنه

والغواصات.العسكريةوقواعدهالعدومدنعلىالصواريخ

الماءتحتالبقاءفييساعد!!االذريةللطاقةنظامبهاالحديثة

هما:الغواصاتمنرئيسياننوعانهنالكشهور.عدة

البالستية.ايصواريخوغواصاتالهجوميةالغواصات

لكشفالكبيرةونارالىأجهزةالهجوميةالغواصاتتملك

تحمل.طويلة"سافاتبعدعلىالعائمةوالسفنالغواصات

سمبطاناتمنترمىالتيالطوربيدقذائفالغواصاتهذه

المضادةالصواريخرصبيمك!كما.الهيكلداخلأنابيب

الطوربيدية.ا!تمذائفسبطاناتمنأيضا،،للغواصات

ساحلعلىلبثها-أيف-الألغامالسبطاناتهذهتحمل

،اماو.75بينالهجو!يةالغواصاتطوليتراوحالعدو.

تحتعقدة03علىتزيدبسرعةاضحركابعضهاويستطجع

الماء.

الصواريخفتحملالقاذفةالصواريخغواصاتأما

بعدعلىالأهدافضربتستطيعالتيالمدىالطويلة

علىللهجومت!صيصاالغواصاتهذهتصمم.كم.0046

ضدللدفاعالطوربيدقذائفأيضاتحملكماالعدو،مدن

الغواصاتهذهطوليتراوح.وغواصاتهالعائمةالعدوسفن

عقدة02منلأكثرسرعتهاوتصلام،68و151بين

الماء.تحت

الصغيرةأ.لقاتلاتتشعمل.الصغيرةالمقاتلات

كاسحاتتقوم.الدورياتوقواربالألغامكاسحات

ونزعها.الماءتحتالموجو!.ةالمتفجراتبتحديدالألغام

الموجهةالصاروخيةالقوأرب،أيضئاالصغيرةالمقاتلاتتحمل

-16مسافةمنالعائمةالعدوسفنمهاجمةتستطيعالتي

والمياهالأنهاربسراسةالدورياتقواربتقوم.كم79

منبالقربعموماأالصغيرةالمقاتلاتوتعمل.الساحلية

السواحل.

الأمريكية،البحرية،بينهومنالكبيرةالبحريةالقوات

الأصغرالبحريةالقواتأما.السفنهذهمنقليللديها

السفن.هذهمثلعلىفتعتمد

منذالقتالفيالسفناستخدمت.تاريخيةنبذة

الميلاديعشرالسابعالقرنوحتى.الأقلعلىعام0003

الشحن،زلممفنالحربيةالعسفنبينقليلةالاختلافاتكانت

نقلهاأيفئاالمحتملمنالقتالفيشاركتسفينةأيلأن

طويلة.لرحلاتلمكتشفينحملهاأولبضائع

قدماءبحريةاستخدمت.الأولىالحربيةالسفن

تسمىوضيقةطويلةخشبيةسفناوالرومانالإغريق

فييجلسونحيثالمراكبهذهالمجدفونيحركالقادس.

السفنبهذهكان.جانبكلعلىأكثرأوواحدصف

عندمايستخدم،المربعالشراعيسمىمستطجلشراعأيضا

طويلةالسفينةمقدمةنهايةكانت.مواتيةالرياحتكون

العدو.سفينةهيكللاختراقوحادة

السفينة-الشماليةأوروباغزاة-الفايكنجطور

يحركهاوكانالميلاديالثامنالقرنخلالالطويلة

كانوزنهاولكنالمربعالشراعإلىبالإضافةالمجدفون

قويةالطويلةالسفنكانتفقط.القادسنصفحوالي

البحارعلىالسيوةفيالغزاةوساعدتللبحروملائمة

.الميلاديعشرالحاديالقرنحتى

سفناستخدامفيالجنوبيونالأوروبيوناستمر

بسببتدريجياوقفهجومهاولكن،القتالفيالقادس

المجدفينجعلالذيالأمرللمنجنيق،العدوا!متخدام

ظهرها.علىينزلواحتىالعدوسفينةمنقريبابهايخاورون

السادسالقرنفيالمدافعالحربيةالسفنأغلبحملت

السفينة.ظهرعلىتجريالمعاركتعدولم،الميلاديعشر

عائمةمنصاتالحربيةالسفنامشخدامفيالبحريةبدأت

أكثركبيرةسفناالقادلربسفنواستبدلت،للمدافع

تسليحا.

القرنأثناءفيأوروبابدأت.الشراعيةالسفنعصر

وثقيلةكبيرةشراعيةسفنبناءفيالميلاديعشرالسادس

.المكتشفونبهايقومطويلةمحيطيةلرحلاتصممت

سفناأيضاتستخدموهيالجليونالسفنهذهشملت

حربية.

التيالكبيرةالجليونسفنالأسبانيةالبحريةبنت

الإنجليزيةالجليونسفنكانت.المياهفىبعيداأبحرت

.أم588عا!وفى.المناورةودممهلةمنخفضةصغيرة

اسمالاسبانأطلقإنجلترا.غزوالأسبانيةالبحريةحاولت

يقينعلىكانوالأنهمألحمطولهمعلىتقهرلاالتىأرمادا

وذلك،المعركةفىانتصرواالإنجليزولكن،هزيمتهباستحالة

مقارنةللمناورةقابليةأكثركانتالجليونسفنهملأن

الأسبانية.بالسفن

سفنبناءفيالبحريةالقواتبدأتأسبانياهزيمةوبعد

نوعوهيكمابتال،السفنبينهامنكانتمتخصصةقتال
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القرنحتىتقريبامتشابهةالشحنوسف!الحربيةالسفنكالتوقد.اشمانقديممذالمعاركلىالسمناستخدمتالحربيةالسفنتطور

البحريةالقواتتملكواليوم.للقتال!قصاالمصممةسمنهاباءالبحريةالقواتبدأتعدماالميلادي!شرالسائ

بعصتطوراشسوماتهدهتوضح.المعرح!ةفيمعينةوظائرونوعكليؤديالحربيةالسفنم!كثيرةألواعاالكبيرة

الحدشة.العصورإلىالميلادقبلالتالثالقرلىمنالرئيسيةالحربيةالسمر

الميلاد(قبلالثالث)القرنرومايةقادس

مترا.55حوالططولها

(أم6)القرنالجليونسفينة

مترا.34حوالططولها

ام(.9القرن)سبعينياتالحديديةالأمريكيةالأهليةالحربسفينة

منرا.52حواليطوا!ا

والثامنعشرالسابعالقرنينأثناءالحربيةاسمفنمنمهم

كبيرةالإبحار،جيدةالسفنهذهكانت.الميلاديينعشر

أصبحت.مدفع001منأكثرحملوتستطجعالحجم

تبحركانتلأنهاالقتالخطبسفنمعروفةالسفنهذه

المعركة.داخلصفوففي

عامفيعشر.التاسعالقرنفيالحربيةالسفن

أولفولتنروبرتالأمريكىوالخترعالفنانبنىأم481

فيالبحريةالقواتوبدأتبالبخار،تتحركحربيةسفينة

امشمرتولكنتدريجيا،السفنمنالنوعهذاا!شخدام

(الميلاديعشرالحادي)القرنالطويلةالفايكنجلمفينة

مترا.42حوال!طولها

(أم8)القرنالقتالخطسفينة

مزا.76حواليطوأها

ام(.9القرن)سبعينياتالمدرعةالأمريكيةالأهليةالحربسفينة

مترا.أ82حوافيطولها

الأخرىالبحريةالقواتوبعضالبريطانيةالملكيةالبحرية

التالممعالقرنمنتصفحتىالشراعيةأسمفنتستخدم

عشر.

المتفجرةالقذائفترميالتيالبحريةالمدافعتطويرتم

التاسعالقرنعشرينياتفيالجامدةالمدفعيةلقذائىخلافا

الكبيرةالفتحاتإحداثبسهولةيمكنهافالقذائفعشر،

القواتبدأتوكذلك،الخشبيةالسفنجوانبعلى

صنعت.ا!لدرعةوالسفنالحديديةالمراكببناءفيالبحرية

بأنواعالمغطىالخشبأوالحديد،منالسفنهذههياكل



الع!ثرين،االقرن)أوائلالمدرعةالسفينة

ممرا051حوالططولها

(02القرن)منتع!فالتانيةالعالميةالحربفيالقتالسفينة

ممرا.472حواليطولها

الحديثةالدباباتإنزالسفينة

مترا051حواليطولها

الحديثةالنوويةالطائراتحاملة

مزا003حواليطولها

قالحدبالموجهةالنوويةالصواريخطراد

مترا081حوالططوله

للهجومتحملهاجعلالذيالأمرالحديد،منسميكة

هذهبينمعركةأول،نشبتوقد.الخشبيةالسفنمنأحسن

أثناءأم862عام4الحربالسفنمنالجديدةالأنواع

الشمالسفينةحاربتحيث.الأمريكيةالأهليةالحرب

)سميتمريماكالمد)عةالجنوبسفينةالمونيترالحديدية

تنتصرولمبفرجينيا01رودسهامبتنفيذلك(بعدفرجينيا

السفنلعصربدايةكانتالمعركةولكنمنهما،أي

التيالسفنبينالم!طركأولىأيضاكانتوقد.المعدنية

فىالدائرةالمدفعأبراجاختراعتم.فقطبالبخارتعمل

337الحربيةالسفينة

العشرين(القرن)أوائلالأولىالعالميةالحربمدمرة

مترا19حواليطولها

(02القرن)منتصفالثانيةالعالميةالحربغواصة

مزا!أحواليطولها

العشرين(القرن)خمسينياتالألغامكاسحات

متهرا64حوالىطولها

حديثصواريخزورق

مترا04حواليطوله

الحديثةالبالستيةالنوويةالصواريخغواصة

مترا051حواليطولها

المونيترالسفينةكانتولقدعشر،التاسعالقرنمنتصف

المدافعالأبراجمكنتاستخدمتها.التيالسفنأوائلمن

الحاجةبالتاليوأنهتالختلفة،الاتجاهاتفيالدورانمن

وأصبحت.الحربيةالسفنبهاتقومالتيالمكثفةللمناورأت

القتالية،المراكبفيالنموذجىالتسليحهيالكبيرةالمدافع

ودقتهاكثيرا.البحريةالمدافعمدىتحسنكما

البريطانيةالبحريةأدخلت.الحديثةالقتالسفنبداية

حديثة،قتالسفينةأولوهي،أم609عامالبارجة

على!حيطرتالتىالكثيرةالقتاللسفننذيراوكانت
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وأكبرأسرعالبارجةكانتعاما.35علىتزيدلمدةالبحار

الأولى.القتالبسفينةمقارنةثقلاأكثروتسليحها

فيللبارجةالرئيسيالتصميمالبحريةالقواتحسنت

القتالسفنحجملزيادةالعشرينالقرنومنتصفأوائل

داخلالجيدةالاتصالاتوسائلتطورأنوسرعتها.كما

القتالسفينةأصبحتقيادتها.كفاءةمنزادقدالسفن

تقاسعالمياالدولقوةوصارت،الرئيسيةالحربيةالسفينة

البحرية.قواتهافيالموجودةالقتالسفنبعدد

سفنكانت.العالميتينالحربينفيالحربيةالسفن

الأولىالعالميةالحربأثناءالحربيةالسفنأقوىمنأطالقتا

علىالألمانيةالبحريةبرهنتذدومغأم(-189أ19)4

امشطاعت.عاليةفعاليةذاتايضا،،كانتالغواصاتأن

سفنمنالآلافإغراقبوت-يوالألمانيةالغواصات

تطورإلىاشهيبةالهجماتهذهوأدت،التجاريةالحلفاء

.للغواصاتالمضادةالختلفةوالسفنالسونارمعدات

العالميةالحربمنقصيروقتقبلالرادارتحسيناكتمل

منالحربيةالسفنمكنالذيممااللأمرأم،939عامفيالثانية

السحب،وخلالليلا،وسفنهالعدوطائراتمواقعتحديد

توجبهأنظمةتطويرتمكما.كبيرةمسافاتبعدوعلى

تتئوبسرعةواستطاعتتقريبا،نفسهالوقتفيالمدا!ى

الصمامةاسعتخدمتعليها.مدافعهاوتوجيهالعدوطائرات

التقاربيةالصمامةتقومحيثالمدفعموجهمعالتقاربية

بالتالىوألغيت،الهدفمناقتربتكلماالقذيفةبتفجير

المباشر.الضربإلىالحاجة

الحربفيأثراالعسكريةالأسلحةأكثرالطرانأصبح

وبدأت،الحربيةالسفنأهميةوانخفضت،الثانيةالعالمية

،الطائراتحاملاتبناءعلىالتركيزفيالبحريةالقوات

والمدمراتالطراداتمنأيضاكبير،عددبناءتمكما

علىللطائراتالمضادةالأسلحةوركبت،الحاملاتلحماية

الحربية.السفنجميع

أثناءالبرمائيةالحربيةالسفنمنالافاستخدمت

.ألالدبابات-إنزالسفينةومنها،الثانيةالعالميةالحرب

علىوأنزلتهاالدباباتحملتالتي)+.3.لا(تيإلر.

الأخرىالبرمائيةالحربيةالسفنحملتالعدو.سواحل

سفنوهناك.العسكريةوالمؤنالإنزالوطائراتالجنود

والقذائفوالهاوناتالمدا!تستخدملاتزالأخرى

الغزو.قبلالعدوسواحللقصفالصاروخية

البحريةبدأت.النوويالعصرفيالحربيةالسفن

النوويةبالطاقةالمحركةالحربيةالسفنتطويرفيالأمريكية

وقد،أم459عامفيالثانيةالعالميةالحربنهايةبعد

كانت.ام459عامفينوتيلسنوويةغواصةأولأطلقت

التيالديزلغواصاتمنأكثربسرعةتتحركالغواصةهذه

الطاقةنظاممكنوقد.الوقتذلكفيمستخدمةكانت

منالالافلمئاتالماءتحتالتحركمنالغواصةالذرية

قصيرزمنوبعدبالوقود.للتزوداحتياجدونالكيلومترات

أولالعسوفييتيالاتحادأكملالبحر،نوتيلسدخولمن

منكلفيالبحريةالقوأتقامتكماله،نوويةغواصة

أيضا.النوويةغواصاتهاببناءوالصينوفرنسابريطانيا

زادقدالقويةالمدىالطويلةالموجهةالصواريختطورإن

هذهإطلاقيمكنحيث،الحربيةالسفنكفاءةمن

أوائلوفيتقريبا.الحربيةالسفنمننوعأيمنالصواريخ

أولالأمريكيةالبحريةطورتالعشرينالقرنمنالستينيات

باليستية.قذائفيةصاروخيةغواصة

منالسمينياتفترةخلالعائمةنوويةسفنأولبنيت

ازدادالقرننفسمنالسبعينياتوفي،العشرينالقرن

الالاتهذهنجحتوقد،الغازيةالتوربيناتآلاتاسشخدام

الطاقةأنظمةبهقامتمثلما،العائمةاسمفنفىبفاعلية

البحريةالقوأتتقومكثيرا.أقلتكلفتهاأنكما،النووية

الجيدةوالدفاعاتالدروعذاتالحربيةالسفنببناءحاليأ

الصواريخ.هجومضد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحربيةالسفنأنواعبعض

الفرقاطةالمسلحةالأهليةالسميسةالسارحة

القادسالبرمائيةاصسفيمةاالحليون

الألغامكاسحةالطرادالطائراتحاملة

المدمرةالعواصةالصواريحزورت

شهيرةحربيةسفن

كونستيتيوشنبسمارك

ومريماكمونيترشبيحرا!

صلةذاتأخرىمقالات

لسودارالبحريةا

الطورليدالألعامحرب

الموحهةالقذيفةالرادار

السفينة)صورة(بمالتجارةانظر:.الشحنسميئة

شاريخية(.)نجذةالحرسةالسصنةالمضائع(،شسسفن)تصنيم!

الماءسطحنوقجسمهايرتفعمركبةالطائرةالسفيئلأ

صممتأجنحةولها،عاليةبسرعاتتتحركعندما

وهي،الفراشاتتسمىالأجنحةهذهالماء.تحتللتحرك

تعملوهي،منحنعلويسطحذاتمعدنيةرقائق

الماء.فوقالمركبةجسملترفعالطائرةكأجنحة

طويلةدعائمبوساطةالسفينةبجسمالفراشاتتتصل

فيالطائرةالسفينةتنزلق.الانضغاطقوائمتسمىورفيعة

تصلوعندما،المنخفضةالسرعاتفيجسمهاعلىالماء



933الطائرةالسفينة

بمعدلالفراشاتاشوقالماءيندفععاليةدرجاتإلىسرعتها

فيفيتسببالرقائق!علىعلىالضغطمنمرتمميخفف

وتطيرالسفينة-جسميرتفعثمومنالماء،سطحعنرفعها

قوأئمهاعلىفصلهاالتىالفرأشاتبوساطةالماءفوق

لانضغاطية.ا

الأنواعمنأقلمحركطاقةالطائرةالسفنتستخدم

لان،عاليةبسرعاتتحركهاعندالسفنمنالأخرى

عادةتتحركفهىالماء01خلاللدفعلاتحتاجأجسامها

تعادل)العقدةعقدة5وه03بينتتراوحبسرعات

منهاالتجريبيةالسفنوصلتوقد(،الساعةفيكما85،

.عقدة08منأكثرتبلغسرعاتإلى

الإبحارعلىقدرتهاالطائرذالسفنخصائصأهمومن

تساعدفالفراشات.عاليةبسرعاتالهائجةالمياهفيبهدوء

حالةفيسواء،ال!مفينةعلىالأمواجتأثيرمنالتقليلعلى

مرتكزةإبحارهاحالةفيأوفراشاتهاعلىمرتكزةإبحارها

جسمها.على

منالألوفمئاتالتجاريةالطائرةالسفنتحمل

.عامكلالمعداتراطزنمنكثيرةوأطنانا،الركاب

وعبراليونانجزربينتعملللركابالناقلةالطائرةفالسفن

العالم.منعديدةأنحاءفيتعملكما،الإنجليزيالقنال

كبير.4تجارليطائرةسفنأسطولروسياولدى

إنجازمثلمتعددةءهامفتؤديالحربيةالطائرةالسفنأما

علىوذلكالمعاديةالس!نموا!وتحديد،الدوريةالمهمات

الموجهة.القذائفيحصلبعضهاأنكما.فائقةسرعات

الطائرةالسفنمنءددأكبريمتلكالسوفييتيالاتحادوكان

تستخدمالتيخرىالى3الدولومن.تفككهقبلالعسكرية

الامريكية.المتحدةوالولاياتاوإيطاليابريطانياالسفنهذه

ماالطائرةالسفنأطوالتتراوح.الطائرةالسفنأنواع

)التوربينات(با!منفاتمعظمهاتدار،مترا6و.5بين

المراوحوتقوممعا.بكليهماأو،الديزلبمحركاتأوالغازية

الدفع.بمهمةالماءنفاثاتأو

وزنهايتوزعالماء،فوقالطائرةالسفينةترتفععندما

فيوالأخرى،المقدمةفيإحداهمافراشتينبينكلية

فيالتيمنأكبرالمؤخرةفيالتيالرقيقةوتكون،المؤخرة

الترادفيالنظامفيأما.الترادفيغيرالنظامفيالمقدمة

الرقيقةتكونالطائرةنظاموفي،الحجمفيفتتساويان

.المؤخرةفيالتيمنأكبرالمقدمةفيالواقعة

الهائجةالمياهفيإبحارهامسارالطائرةالسفنتغير

الأمواجتكونفعندما،الأمواجفوقأجسامهاعلىللإبقاء

بسهولةالأمواجعبابتشقأنتستيممنهاحجماأصغر

أما.الانبساطالطريقةهذهوتسمىثباتها،علىالمحافظةمع

تقومالطائرةالسفينةمنحجماأكبرالموجيكونعندما

.الأمواجشكلتتبعبحيثإبحارهاطريقةبتعديلاسمفينة

الاستجابةطريقةأما.التعرجالطريقةهذهوتسمى

الانبساطخصائصبينفتجمعالإبحارفيالمتوسطة

الإبحارالطائرةالسفينةتستطيعلكي،التعرجوخصائص

السفينةفتحافظ،والكبيرةمنهاالصغيرةالأمواجفوق

الأمواجفوقثابتمسارفيثباتهاعلىبذلكالطائرة

كانإذاالأمواجشكللتتبعمسارهاوتغير،الصغيرة

.كبيرةأمواجفوقالإبحار

نظاميتبعهاالتيللويقةطبقاالطائرةالسفنوتصنف

نوعانوهناكالماء،فوقتحملعندمابهاالفراشعات

.المياهسطحتخترقالتىالطائرةالسفن-أهما:رئيسيان

.المياهفيكلياالمغمورةاالطائرةالسفن2-

الأنهارفيتستخدمالمياهلسطحالمخترقةالطائرةالسفن

هادئةالمياهفيهاتكونالتيالأخرىوالمناطقوالبحيرات

وهما:السفنهذهمنمعروفاننوعانويوجدنسبيا،

الرقم7شكلعلىالتيالفراشاتذاتالطائرةالسفن

العسكريةالطائرةالسفن

الطائرةالسفينةمثل

للولاياتالقاذفةالدورية

(هـمب)المتحدة

اليسارعلى)اول+!(

لحراسةأساساتستخدم

الساحليةالإقليميةالمياه

المعادية،السفنولتعقب

(هـم!)السفينةوتحمل

موحهة.قذائم!متنهاعلى
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المعينشكلعلىالتىالفراشاتذاتالطائرةوالسفن

شكلتتخذرقائقعلىالأولالنوعويحتوي.المنحرف

شكلتتخذرقائقعلىالثانيالنوعيحتويبينما7الرقم

.منحرفمع!تمنجزء

منطقةالمياهسطحتخترقالتىالطائرةالسفنتستخدم

تكونفعندما،والتحكمللثباتللرقائقالخارجيالسطح

تبرزللرقائقالعلويةايلأجزاءفإنانطلاقحالةفيالعسفينة

عنالجسمارتفاعمسافةالسفينةسرعةوتحددالمماء،من

وانخفضتتناقصتالسفينةسرعةازدادتفكلماالماء،

الماء،مستوىعنالجحسملرفعالمطلوبةالرقائقمساحة

وعندالماء.عنيرتفعللفراشساتالعلويالجزءفإنوبذلك

لرفعأكبرلمساحةحاجةهناكتكونالسرعةانخفاض

أكبر.بعمقالماءفيالرقائقفتغوص،السفينة

فيغالباتستحدمالمداهفيكلياالمغمورةالطائرةالسفن

مياهمواجهةاحتمالحيث،أخرىمناطقوفيالمحيطات

الماءفيتمامامغمورةالسفنهذهفراشاتتبقىجدا.هائجة

توازنهاعلىالحفاظويمكن،مبحرةالسفينةتكونعندما

منهاالماءتدفقعلىللإبقاءالفراشساتزاويةتغييربوساطة

الغاطسةالطائرةالسفن

وسيلةالفحلةالجاهفي

روسيا؟فىللنقلمالوفة

الروسالعلماءطوروقد

فيالسفنهذه

القرنسالأربعينيات

وبدأ،الميلاديالشحرين

التجاريالاستخدام

عامالسفنلهذهالمنتظم

.ام579

زاويةتتغير.الهبوببزاويةالزاويةهذهوتسمى،ثابتبمعدل

،التوازنلحفظآلىنظامطريقعنالمغمورةالطائرةالسفن

آلية.أوكهربائيةإماالأنظمةهذهتكونوقد

أجهزةالكهربائيةالتوازنحفظأنظمةتستخدم

إلىوتوصيلهاالأمواجحجمفيالتغيراتلالتقاطإحساس

أجهزةإلىإشماراتبإرسالبدورهيقومالذيالحاسوب

زاويةلتعديلوذلك،بالسفينةالتوازنحفظوآلات

التعديلاتهذهبإجراءالسفنبعضوتقوم.ألانطلادتى

وبعضها،الفراشاتفيموجودةصغيرةأجنحةباستخدام

هوائيةفجوةتصنعهوائيةمضخاتعلىيحتويالاخر

.الفراشاتحول

فإنهاآلياالتوأزنبحفظتقومالتيللأنظمةبالنسبةأما

لتغييرآليةبوصلاتبالفراشاتترتبطمروحياتتستخدم

أثناءالماءسطحعلىالمروحياتهذهتطفو.الانطلاقزاوية

تتحركالأمواجمعترتموتنخفضوعندماالإبحار،

السفينة.فراشاتالحركةهذهوتديرالاليةالوصلات

السفنوالمسماةالماءفيتماماالمغمورةالطائرةالسفن

الذاتيةالقدرةلديهاالفحلةالميا،فيالغاطسةالطائرة

طائرةسفيةلأولكان

بلحراهامألكسسدرصممها

تحكلع!رتبتفراشات

وقد.سلمفىدرجات

عامبلسفيسةسجلت

للسرعةقياسيارقماأم189

بقيوقد،عقدة6.16با

عامحتىالقمةفيالرقمهذا

وصلتعسدماأم63!

الطائرةالسفنإحدىصرعة

48إلىالأمريكيةالتجريبية

-!ش*لأ-3--؟؟!كأ?--2ءخ!لا--،+*لم!

صعضغ!صئئتثثط-7!*ج!س-7
"

ا
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الطائرةالسفنمننوعان:هىأساسيةثلاثبطرقالعنيفةالأمواجفوقالطائرةالسفنتسير

المتوسطة.الامشجابة3-،التعرج2-الانبساطا

--لطك-الممسفيمه-----!----

السفينةبهاتصطدماكفياحالأموتكونعندمايحدثالانبساط

ويمرثابتبمسارالسفينةفتحتفظبحجمهابالمقارنةصعيرةالطائرة

الماء.فوقبسهولةبدنها

آلسمطحا!رلفراشما!مغمودوقإلعلول!سطحفقطلملامنتعتلىالج!إال!مفنلبقىبالطاابمآ-----3---!--
السفشة.توازنع!المحافظةعلىيساعد

السفيسةبححمبالمقارنةكبيرةالأمواجتكونعندمايستحدمالتعرج

فتعتلىالأمواحشكلمعيتواءمبحيثمسارهاالسفيمةفتعدلالطائرة

وهبوطا.صعوداالأمواج

الطكا!لسفيط---------!

سحتحتتمامامعمورةوفراشاتهاتسيركليااللغمورةالطائرةالسفنع!السفينةفتحافظوالتررجالانبساطبينتجيمالمتوسطةالاستجابة

ولكنه،الهائحةالمياهفيجيداالطائرةالسفنمنالنوعهذاويعملالماءتمرعمدماالأمواجشكلف،ولكنها،الصغيرةالأمواج!وقثابتمسار

بيسر.الملاحةلتتمخاصةتوازنأجهزةإلىيحتاجمنها.الكبيرةفوق

بلجراهامألكسندربدأأم709وفىالد!.وذاتيةلسطحالخترقةالثلائرةللسفنالمميزةالتوازنحفظعلى

الطائرةالسفنمنسلسلةعلىالعملالمولدالأسكتلنديسطحمناقتربتءلمماالسفنهذهفراشاتتنخفضالماء.

ى!!سجلتم8191وفيدرومز.-الهيدروسماهاوهي،السطحعناصدومترمنأكثرترتفعولاالماء،

رقما،"."-4:4-دي.)إت!قالمسماةالسفنهذه.الفراشةمنالخلفى،الطرفإلىالأماميالطرفمنالمسافة

ار!هذابقيوقد،عقدة6.61ببئالسرعةفيقياسيا.ثابتةالسرعةمادامتالارتفاعهذاعلىالفراشماتوتحافظ

عامحتىالطائرةللسفنالسرعةصدارةفىالقياسيالمائيةالممراتفيالطاجرةالسفنمنالنوعهذاويستخدم

التيالتجريبيةالطائرةالسفينةسجلتعندماأم،639.والضحلةالهادئة

ةابىبالقياسيةالسرعةأفرشالمتحدةالولاياتأنتجتهاالطائرةالسفنلث!شاعةالتجارببدأت.تاريخيةنبذة

.عقدة84عشرالتاشعالقرنمنالأخيرةالسنواتفيأوروبافى

بدأام279في.الطائرةالسفنفيالحديثقالطوراتيدعىإيطاليهـهندساختبرم6091وفي.الميلادي

تصميمعلىالعملشيرتلفونهانزالبارونالألمانيالمهندسالحجمكاملةطائرةسفينةأولبنجاحفورلنينىإنريكو
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التجاربمنسنواتتسعوبعد.تجاريةلأغراضطائرةسفينة

علىبفراشاتمخترقسطحذاتطائرةسفينةشيرتلأنتج

طائرةسفينةأولبعدفيماامشخدمتوقد7،الرقمشكل

(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحربوخلال.للركاب

السفنمنمختلفانوعا15المصممينمنوفريقهشيرتلأنتج

ال!لماني.الجيشلحسابالطائرة

ألكسييف،روستسلافالعالمبدأأم459عاموفي

تطويرإلىقادتالتيتجاربهرومحيا،فىيعملكانالذي

عاموفي.الضحلةالمياهفيالغاطسةالطائرةالسفن

أولراكيتاوسميتمنهاسفينةأولبدأت،أم579

روسيا.غربىفىالفوبنهرعبرخدمتها

بحوثهاالأمريكيةالبحريةبدأت،ام479عاموفي

فترةخلالأصبحتحتى،الطائرةالسفنحولالمكثفة

.المحيطاتعبرالطائرةالسفنتطويرفىالعالمرائدةقصيرة

مغمورةطائرةسفينةكأوللجزسيانطلقتام589وفي

القرنمنالستينياتوفي.عطمبنجاحلتقابلكليا

الطائرةالسفنمنعدداالأمريكيةالبحريةأطلقتالعشرين

الحربيتانالسفينتانضمنهاوكانكليا،المغمورة

وبدايةالسبعينياتأواخروفي.وفلاجستافتوكومكاري

عرضاالأمريكيةالبحريةقدمتنفسهالقرنمنالثمانينيات

الطائرةالسفنسميتغاطسةطائرةسفنممتبصنع

السفندتعقبصممتوقدللصواريخالقاذفةالدورية

عليها.الصواريخوإطلاقالمعادية

السفينة.بمالصواريخزورقأيضا:انظر

التيالقواربأوالسفنمننوعالفئاريةالسفيئة

فناريةسفينة02نحومثلايوجدحيث،كالمناراتتعمل

الأيرلند!ةالأصواءحمعيةتقدمهاالتيالفناريةساوثروكسمية

الأيرلدي.الشماللحرفيللإلحارالسمنلمساعدة

الفناريةالسفنومعظم.البريطانيةالجزرشواطئتحرس

منبالراديوتحكممحطةلمراقبةأداؤهاويخضعآليا،تعمل

اليابسة.

خمسةمنمكونطاقمالفساريةالسفندتشغيليقوم

الشاطئ،علىوشهرالبحر،فيشسهرلمدةيعملونأفراد

بينما،مروحيةطائرةبوساطةاسمفينةوإلىمنوينتقلون

السفن.بوساطةوالمعداتالمؤنإليهمتصل

)صورة(،الفضاءرحلاتان!:.القمريةالسفيئه

)صورة(.القمر

(.اليوم)سفنالسفينةانظر:.المحيطاىسميئة

قامت،الحربيةالبوارخمننوعالمدرعكةالسفيئلأ

وقد.أم609عام،البريطانيةالبحريةمرةالأولبتدشينها

عملاقةمدرعةسفنصنعمنمؤخرا،أصسفنابناةتمكن

قوية.

البحرية.بمالحربيةالسفينةأيضا:انظر

المحيطمات(.)سف!السفينةانظر:.الملاحيةالسفيئة

تحاكيصغيرةنسخةالسفينةنموذجلمودج.السفيئة،

صئكوذجيكونأنويمكنكاملا.قارباأوكبيرةسفينة

الهواةبعضويصنعوالكبار.للأطفالجذابةهوايةللسفن

منوالسفنالقواربالآخربعضهمويصنعيدويا.النماذج

.الهواياتمحلاتفىتباعدقيقةمجهزةمجموعات

منأو)اللدائن(البلاستيكمنإماالنماذجهذهوتصنع

قواربنماذجصانعوينتمي،الدولبعضوفي.الخشب

الإبحار.سباقاتترعىنواديإلىالإبحار

للسفننموذخاالطويلةالرحلاتبحارةأحيانايصنع

منهذهالسفننماذجوتعد.العنقضيقةزجاجاتفي

الصواريوتصنع.التحفلجامعيالمهمةالاشياء

النموذجمنالانتهاءوعند.دقيقةبتفاصيلوالأشرعة

الصواريترقدبحيثالزجاجةفيالبحاريدخله

تسحبواحدخيطمنوبجذبهلأمعفل،والأشرعة

لأعلى.ال!شرع!

السفن.صناعةفيمهمادوراأيضاالسفننماذجتؤدي

لترشدنماذجالغابرةالأيامفيالسفنبناةنحتوقد

،اليومأمامخططا.أوزرقاءطبعةيستخدمواولم،العمال

الشكللاختيارالمصممينتساعدالأوليةالنماذجفإن

هذهوتختبرتصميمها.رسمقبلالسفينةلجسماالنهائي

كيفيةعنمعلوماتلتعطيمقطورحوضفيالنماذج

وعندالبحر،فيالكاملبالحجمسفينةجسمعمل



الرحلهذاويختح.الماضيلسينالدقيقالصعإعادةفيتساعدالسفنلمحاذج

شكلعلىلتباعالطويلةالكلايكيجلسفننمادج!دقةحرينلاندفىالنحات

هدايا.

السفنمصمميمنالمهتمينكلويقوم.مختلفةسرعات

للنماذجالابتدائيالحورنح!اختباربإجراءوالحربيةالتجارية

التصميم.علىالنهائىالقرارقبل

السالفة.الأزمنةلبواضصنماذجالمتاحفوتعرض

نموذخاالبخاريةالس!نشركاتمنالعديدوتستخدم

تكلفوقد.الس!رياتومكاتبمكاتبهالتزيينلسفنها

.كبيرةمبالغالأحيانبعضفىالنماذجهذه

الهواء.منأخفهوائيةمركبةا!اقيا!

غازعلىويحتويالح!مكبيرالهوائيةالسفينةوجسم

السفينةرفععنولالمسؤهوالغازوهذاالهواء،منأخف

يرتفعالتيالطريقةبنفسالهواءفيمحلقةوبقائهاالهوائية

عنتختلفالهوائية4السفتولكن)المنطاد(.الغازبالونبها

معظموفىالجو.فييدفعهامحركالهاإنحيثالمنطاد،

حركةتعتمدبينما،حركتهالتوجيهمعداتالهوائيةالسفن

فىتتحركولكنهاتوجيههها،يمكنولاالرياحعلىالمناطيد

عنالهوائيةالسفنوتختلؤط.الريحفيهتهبالذيالاتجاه

343الهوائيةالسفينة

نإحيثمنالمروحيةوالطائرةالعاديةالطائرةمنكل

محركاتتستعملأنهاكما.الهواءمنوزناأثقلكلتيهما

مرفوعة.لتحفظهاأجنحةأوومراوح

كأولعشرالتالممعالقرنفيالهوائيةالسفنظهرت

،إنسانيقودهاطويلةلمسافاتالطرانعلىقادرةالات

سبباكانتالصفةهذهولعلتوجيهها،يمكنوكذلك

وقد.الموجهةالمناطيدالأحيانبعضفىتسميتهافي

الأولىالعالميةالحربفيالهوأئيةالسفناستخدمت

حمايةوطائراتقنابلقاذفاتبمثابةأم(-189أ19)4

،الأخرىالمهامولبعض،الغواصاتهجماتضدللسفن

الحربقبلالركابحملفيأيضااستخدمتكما

إلىالهوائيةبالسفنالركابخدمةوصلتوقد،وبعدها

العشرين،القرنمنالثلاثينياتخلاللهامستوىأعلى

وكذلك،الهوائيةللسفنالمأساويةالحوادثبسببلكن

علىوقدرتهاعليها،المتزايدوالإقبالالطائراتلانتشار

إيقافإلىكلههذاأدىفقد،طويلمدىإلىالطيران

اليومظهرثم،الركابنقلفيالهوائيةالسفناستخدام

البلدانمنكثيرفيالهوائيةبالسفنالاهتمامجديدمن

وحراسة،الجويالاستطلاعمثلأخرىلاستخدامات

الحجمذاتالبضائعولرفع،والإعلانات،السواحل

الكبير.

الهوائيةالسفنأنواع

الهوائيةالسفنأ-:الهوائيةالسفنمنأنواعثلاثةهناك

متوسطةالهوائيةالسفن3-الصلدةالهوائيةالسفن2-المرنة

.الصلادة

التيالأنواعأولىهي.المرنةالهوائيةالسفن

وتتميز،اليومحتىيستخدممازألوبعضهااستخدمت

الشكليعطيهاإطارأولهاداخلىهيكلوجودبعدم

الخارجيالغشاءعلىالغازضغطفإنولهذا،الخارجي

بشكلهااحتفاظهاإلىيؤديالذيهوبالغلافالمسمى

صناعية.خيوطمنالحديثةالأغلفةوتصنعالمميز،

ويصل،الهوائيةالسفنأصغرمنالمرنةالمركباتتعد

الهوائيةالسفنأكبرأمام،03منأقلإلىبعضهاطول

)زد.وقسسى،الأمريكيةالبحريةامشخدمتهاالتيتلكفهي

هذهاستخدامتموقد.!.2(،3.5دبليو*3جي.بى

تمحيثام629و5891عاميبينالفترةفيالمركبات

.الأيامتلكفيجواالمحمولالمبكرالإنذاربمهامتكليفها

يصل.أم02الأمريكيةالمركباتهذهقياسطولكان

وتطير،م06إلىالمرنةالهوائيةالسفنأطوالمتوسط

وعلىتقريباالساعةفىكم65إلىههمنبسرعة

.م0023حواليإلىتصلارتفاعات
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استخدمتهاالضينالقرنمروالأربعينياتاضلاتيياتاحلاأ!!مى،الماصيةاصسواتاعبرالاسحداماتتغيرت.الهوايةالسفناستخدامات

مجالفيخدماتلأداءتستحدمواليوماليم!!(،)إلىالإقليميةالمياهوحراسةالبحريةللمطعمصلهآعملفىأنجلولربلوسالأمريكيةالبحريةالقوات

اليسار(.)إلى،العامةوالعلاقاتالاعلالات

الهوأئية،السفنأكبرهى.الصلدةالهوائيةالسفن

صمموقدالحاضر،الوقتفيالعملعنوتوقفت

أبعادلزيادةلأنهالكبيرةالهوأئيةالسفنتلكالمهندسون

لتلكالرئيسيالجسمعلىويطلقنقلها،سعةتزيدالسفينة

الصلدةالهوائيةالسفنوأشهر،البدناسمالهوائيةالسفينة

المعدنأوالخشبمنأساسيإطارمنمكونبدنلها

السفنعلىأيضاأطلقكما،الخارجيالغشاءلتدعيم

الهوأئيةالسفنرائدلاسمتخليدازبلنأسمالصلدةالهوائية

زبلن.فونفرديناندالألمانىالكونت

تتراوحسيجار،هيئةعلىالسفنهذهأشكالوجاءت

للنماذجأمكنوقد،م024منوأكثرم012بينأطوالها

العساعة،فىكم013إلىسرعتهاتصلأنمنهاالمتطورة

الخلاياتسمىالأقساممنمجموعةإلىالجسمويقسم

جسمويحتوي،السفينةدفعغازبداخلهاويحفظ،الغازية

البضائعتوصلهاممراتعلىالسفنهذهمنالعديد

وبالنسبة،المركبةطاقمإقامةوأماكنالوقودوخزانات

تتفاوتمختلفةموادمنيصنعكانفقدالخارجىللغلاف

.الألومنيوممحبائكإلىالجويةللظروفالمقاومالقطنمن

منالسفنانتشرت.الصلادةمتوسطةائيةالهوالسفن

ماحدإلىتماثلوهي،العشرينالقرنأوائلفيالنوعهذا

التيالدعاماتإحدىوجودعدافيماالمرنةالهوأئيةالسفن

للسفينةتحفظحتىالخارجيالغلافطولعلىتمتد

ماوغالبابداخلها،الأحمالتوزيعفيوتساعدشكلها،

منحجماأكبرالصلادةمتوسطةالهوائيةالعسفنتكون

تقلصقدالهوائيةالسفنمنالنوعهذاولكن،المرنة

تفوقبسببالعشرينالقرنمنالثلاثينياتفىوجوده

عليه.والمرنةالصلدةالنماذجإمكانات

الهوائيةالسفنئطيركيف

فوقالهوائيةالسفينةترفعالتىالقوةهي.الرفعقوة

بسببالرفعقوةوتتولدالهواء،فيعليهاوتحافظالأرض

الهواءكثافةمنأقلكثافةلهالسفينةبدأخلغازوجود

فيالارتفاعإلىالكثافةفرقفيدفعهاخارجها،الجوي

الغازاتمنكافقدرالسفنداخلويوضعالهواء،

وزنها،علىالتغلبتستطعحتىالهواء.منوزناالأخف

البدائيةالهوائيةالسفناعتمدتوقد.الأرضفترتمكلن

نظراولكن،الغازاتأخفوهو،الهيدروجينغازعلى

فيمهماعاملاكانفقد،الاشتعالسريعالغازهذالأن

حلفقدولهذا،الهوائيةالسفنكوارثمنكثيروقوع

السفنفىالهيدروجينمحل،خاملغازوهو،الهيليوم

.عامدوجهالهوائية

الهوائيةالسفنتدفعالتيالقوةهي.الدفعقوة

علىالهوائيةالسفنمعظمتعتمدالهواء.خلالللحركة

توضعوقد،الدفعهذاعلىللحصولومراوحمحركات

ملحقةعرباتمسطحاتفطوالمراوخالمحركاتهذه

كانكما،الحجمكبيرةالصلدةالهوائيةالسفينةبجسم

للركابأخرىمنفصلةمسطحةعرباتالسفنبهذهيثبت

عربةلديهافإنالمرنةالهوائيةالسفنأما،السفينةولطاقم

.والركابوالطاقمالمحركتضممسطحة

علىالهوائيةالسفنمعظمفىالتحكميعتمد.التحكم

.ورافعاتودفاتزعانفمنتتكونالتىالذيلمجموعة
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موزعةمنهاأرلغويوص!،ثابتةكبيرةأسطحوالزعانف

أصغرأخرىأسطحوهناك،السفينةمؤخرةحولبانتظام

منها؟اتجاهينفيوتتحركبهامتصلةالزعانفهذهمن

عندالدفاتالسفينةقائا+ويحرك،والرافعاتالدفاتوهما

الهوائيةالسفينةم!طمةلخفضالرافعاتويحرك،الدوران

رفعها.أو

ثقلأيصابورةعلىالصلدةالهوائيةالسفنوتحتوي

وعند،الموازنةثقلبمثابةالماءيستخدمماوعادة،موازنة

يخفأنبعدتفاعها11زطادةللسفينةيمكنالماءهذاإسقاط

بعضأوأمطاروجوديؤديقدكما،الإسقاطبهذاوزنها

الطران،أثناءاتلينةوزنزيادةإلىالجويةالظروف

الأحوالأغلبفيالس!نةقائدعلىيتحتملهذاونتيجة

والاحتفاظالسفينةوزنلتخفيفالأثقالهذهبعضإسقاط

بارتفاعها.

بالهواءمليئةحقيبةأووسادةهى.البالونحجيرة

وتوضع،الصلادةوالمتوسطةالصلدةالمركباتداخلتوضع

مؤخرته،فىأخرىوتوضعالغلافمقدمةفيحجيرة

الغلافبشكلمماظالاتعلىالوسائدهذهوتساعد

داخلالغازضغطانخفثنه!إذا،المثالسبيلفعلى،الخارجي

يرتخىلاحتىالوسادةتلكداخلهواءضخيلزمالغلاف

الخارجي.الغلاف

عنابرداخلالهوائيةالسفنتخزينكان.التخزين

هذهحركةبسببالماضيفيخطورةمصدريمثلكبيرة

وقد،المكانذلكمنالخروجأوالدخولأثناءالمركبات

بوساطةجزئياالمشكلةهذهحلالمهندسوناستطاع

السفينةتستطجعثابتعالبرجوهوصمارأوجئدول

وقد،الارضسطحتلمسأندونعندهترسوأنالهوائية

حركةحريةالصاريعندالسفينةمقدمةرسوأعطى

الرياحهبوبتقاومأنتستطعبحيثللسفينةمحدودة

الصعودالسفينةوطاقمللركابالصارييتيحكما،العاتية

.الصاريداخلسلالمبوساطةإليها

تاريخيةنبذة

هوائيةسفينةأولفكرةجاءت.هوائيةسفينةأول

أولوقيادةببناءجيفارهنريالفرنسيالمهندسقامعندما

،إنسانويقودهاالحركةعلىالقدرةلهاهوائيةسفينة

فقدكانتالبالوناتمنلكثيربالنعسبةالحالهووكما

كيأسفلإلىوتتدلىلها،الخارجىالغلافتغطيالحبال

التيالبالوناتبعكسولكنها.مفتوحةمسطحةعربةتحمل

علىكانتالهوائيةجيفارسفينةفإن،الكرةشكلتأخذ

محركاالمسطحةالعربةداخلجيفارووضعسيجار،شكل

.شراعهيئةعلىدفةوكذلككيلوواط2قدرته

كيصا

صلدةهوائيةسفينة!لكيةممحركمحارن-اسلم!!ه!

الحاربمغلا!مالتثبيتإطاراتأيبهايوجدلاالتيالمرلةالهوائيةالسفن-أ:هيالهوائيةالسف!منأنواعثلاثةهناك.الهوائيةالسفينةأنواع

التيالصلدةالهوائيةالسف!3-بها.العازوسائللتشيتالمعدليةالدعاماتبعضوبهاالصلادةسطةم!الهوائيةالسفن2-.الغازاتعلىالمحتوي

الثابت.وشكلهاصلادتهاليعطيهابأكملهاالى!فينةفيممتدخشبىأومعدلىإطارعلىتحتوي
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منبمركبتهجيفارطار،أمء28عامممبتمبر42في

كم،27مسافةأي،فرسايمنبالقربترابسإلىباريس

السفينةبدفةتمكنوقد،الساعةفيكم8معدلهاوبسرعة

أصمالسفينةهذهأنإلا،الاتجاهتغييرمنومحركهاالصغيرة

التوجيه.سهلةتكن

تشارلزالفرنعسيانالخترعاناستكملأم884عامفي

لافرانستمسمىفرنسيةسفينةبناءكربسوآرثررينارد

علىيحصلكيلوواط7قدرتهكهربائيبمحركتسير

وكربسريناردطاروقد،بطاريةمنالكهربائيةالطاقة

بالقربدائريمسارفيمتراتكيلوثمانيةمسافةبالمركبة

وفى.الساعةفيكم23إلىتصلوبسرعة،باريسمن

سانتوسألبرتوالمولدالبرازيليالخترعأكملأم109عام

فىإيف!!برجحولهوائيةبسفينةطيرأنرحلةدومونت

باريس.

سفينةأولبتصميمشفارتزديفيدالنمساويقام

وبالرغم.أم798عامنوفمبر3فيطارتصلدةهوائية

بسببتحطمتفإنها،سفينتهلجسمالكاملةالصلادةمن

قائدمهارةلعدموكذلكآليةمشكلاتولوجودالرياح

السفينة.

أولزبلنفونفرديناندالكونتأطلق.زبلنسفن

،أم009عامط(-12:ا-زد.)إلتسمىهوائيةسفينة

72إلىتصلبسرعةتطيروكانت،م281طولهاوبلغ

رحلاتبثلاثإلآالسفينةهذهتقموأم،الساعةفيكم

المطلوبةالقدرةمنأقلمحر!!اقدرةكانتحيثفقط،

المنا!بة،التح!صمامعداتكذلكينقصهاوكانلحركتها،

عام.ط(2-2:2-زد.)إلالثانيةسفينتهزبلنأكملثم

.ط(2-33:-زد.)إلالثالثةسفينتهأطلقثم،أم509

دز.)إلالسفينةالألمانىالجيشاستخدموقد،أم609عام

حربية.هواءسفينةأولبمثابة.لا(.3:32

جويخصأأولإنشاءفيأم909عامزبلنساهم

ألمانيةسفينةأولطولوبلغ،ديلاجسميالعالمفىتجاري

قدرةمحركاتثلاثةوبها،أم48الخطهذاعلىتعمل

حتىام019عاممنالفترةوفي.كيلوواط09منهاكل

هذهراكب000.01منأكثراستخدمأم419عام

مادية.مبالغد!نظيرالطيرانفيالسفن

زبلنسفنالألماناستخدم.الأولىالعالميةالحرب

الأولىالعالميةالحربأثساءأخرىهوائيةوسفناالهوائية

وأسلحته،العدومواقعواكتشافالشمالبحرلحراسة

علىالصلدةالهوائيةالسفناستخدممنأولأيضاوكانوا

تلكأنإلاالعدو،لمواقعالاستراتيجيللقذفواسعنطاق

بريطانيةخسائرإلىإلاتؤدلماإنجلتراعلىالمستمرةالغارات

أكبرالألمانيةبالبحريةالهواءسفنفرقوكانت،ضئيلة

علىحصلتفقد،الحربأثناءالهوائيةللسفنمستخدم

سفينة3ءمنهافقدلانز،وشوتزبلنسفنمنسفينة07

والظروفالعدونيرانوقصفالحوادثنتيجةهوائية

بسرعةزبلنسفنإمكاناتتطورتوقد،السيئةالجوية

دونكم008.6مسافةل-95سفينتهطارتحيثفائقة

فيكم59الخمسةمحركاتهاسرعةتجاوزت،كماتوقف

الساعة

السفنمنكبيرعددوتشغيلببناءبريطانياقامت

استخدامكانوقد،الحربأثناءوتشغيلهاالرخوةالهوائية

القماحمايةأجلمنأساسيةبصفةالسفنلتلكبريطانيا

الولاياتقامتكما،الغواصاتهجماتمنالبحرية

حراسةلأغراضالمرنةالهوائيةالسفنباستخدامالمتحدة

وكذلك،الحربفيالغواصاتومقاومةالإقليميةالمياه

أثناءالهوائيةالسفناستخدامفىوإيطاليافرنسااشتركت

.الحرب

الأولىالعالميةالحرببعد.العالميتينالحربينبين

سبيلفعلى،وأقوىوأسرعأكبرالهوائيةالسفنصارت

("-34:34)آر-الصلدةالبريطانيةالهواءسفنقامتالمثال

سفينةصارتأم269فى.الأطلسىللمحيطعبوربأول

القطبفوقتطيرهواءسفينةأولنورجالإيطاليةالهواء

مأ039أكتوبرفيحدثالذيالتصادمأنإلا،الشمالى

شخصا48ضحيتهوراح101أرالبريطانيةالهواءلسفينة

بالسفنبريطانيااهتمامإنهاءإلىأدىمتنها،علىكانوا

منأخرىكوارثولمئحدوث.التجاريةأ!وائيةا

غازالهيدروجينبغازاستبدلفقد،السفناستخدام

القرنمنالثلاثينياتأثناءالأمريكيةالمركباتفىالهيليوم

العشرين.

العشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتوفى

لتطويرتجارببعدةالأمريكيةالبحريةقامق،الميلادي

عامالأكرونفأطلقت،العملاقةالصلدةالهوائيةاسمفن

حاملتيبمثابة،ام339عامالماكونأطلقتثم،أم319

مطاراتلاستخدامهماطيرانهما،أثناءمقاتلةطائرات

عامأبريلوفي،هبوطهاأوالحربيةالطائراتلإقلاع

37ضحيتهاوراحعاصفةفىالأكرونسقطتأم،339

الجويةالأحوالسوءأدىامء39عامفبرايروفيشخصا،

كانواممنشخصانوماتالبحر،إلىالماكوناندفاعإلى

فىالهوائيةالسفنلبناءنهايةوضعتوبهذامتنها،على

.المتحدةالولايات

:1-27زد)إلالناجحةالألمانيةالهوائيةالسفينةتعد

بناؤهاتمصلدةهواءسفينةأ!زبلنجراف2-ط(127

ما289عاميبينماالفترةفيطارتفقد،الإطلاتعلى

حملتكم،مليون61.علىتزيدمسافةأم379و
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رحلاتها،منالعديدفيالمحيطوعبرتراكب.00013

السفنأسرعالسسعاتترتيبفيأيضاالسفينةهذهوتعد

سرعةإلىالوصولأمكنهاحيثالإطلاقعلىالصلدة

الساعة.فيكما03

السفنأكبرمنوا-!دةالسفينذهذهتعد.الهندنبرغ

إعلاناتحطمهاكانوقد.،الإطلاقعلىبنيتالتيالهوائية

باوقدألمانيا،فىالصملد(ةالهوائيةالسفنصناعةبنهاية

3أم089.99وحصحهام14وعرضهام542طولها

عاممايو6وفي.أصساشلةافىكم125سرعتهاوبلغت

الربطصاريمناقترابهاأثناءالهندنبرغانفجرت3791

الأمريكية،المتحدةالولايارتفيبنيوجيرسيليكهرستفى

فردا،35ماتمهنحهاعلىكانواشخصا79بينومن

مابطريقةاشتعالحدوثالانفجارهذاسببوكان

أيضاالكارثةهذهووض!ت،الهيدروجينغازمنلعبوتها

الركابخدمات!ئيالهوأئيةالسفنلاستخدامالنهاية

الصلدةالهوائيةالصغنلتطويرنهايةوكذلك،المنتظمة

.عامبوجه

كانالحاضر.الوقتوحتىالثانيةالعالميةالحرب

السفناستخدامزلىرةشالأكبرالإسهامالطائراتلظهور

الثانيةالعالميةالحربأثناءالعسكريةالمرنةالهوائية

القواتهيالأمريكيةاالبحريةوتعدام(،459-ا)939

المرنةالهوائيةالسفناستخدمتالتيالوحيدةالعسكرية

السفنفصيلةطارتحيثبمالحربأثناءملحوظاالمشخداما

فيالهواءسفنامشحدامنوق!عنإعلانبمثابةكانالهندنبرغتحالم

تمالتيالهوائيةالسفن،صبرأمنواحدةوهي،المشظمةالركا!حدمة

اتاءالألمانيةالسفيمةسذهتانفسوقد،الإطلاقعلىاستخدامها

وراحما،لحطأبهاالهيدروح!نغازاشتعالنتيحةمرساهام!اقترابها

!تها.علىكانوالتححصا35الكارثةهذهضحية

المتحدةللولاياتالإقليميةالمياهلحراسة-كالهوائية

تجوبها.التيالبحريةالقطعومرافقة

السفينةدخلتالعشرينالقرنستينياتأواخروفى

.2(.!.35كادبليو3جي.بى)زد.طرأزمنالمرنةالهوائية

نأإلا،الأمريكيةالبحريةالقواتفيالعسكريةالخدمةإلى

ومصرعام069عامالبحرفىالسفنهذهإحدىتحطم

السفناستخدامإنهاءفيساهمبداخلهاكانمنكل

.عامبشكلالعسكريةالعملياتفيالمرنةالهوائية

لإعادةمحدودةمحاولاتتجريالايامهذهفى

فيمنهاالقليلويستخدم،الهوائيةالسفناستخدام

المحمولةالتلفازيةالتصويرلالاتمنصاتبمثابةأوالإعلانات

المستقبل،فىأخرىأغراضفىتستخدمأنويمكنجوا،

مهاموأيالإنقاذعملياتفيأوالمبكروالإنذارالحرأسةمثل

فيالهوائيةالسفنمستقبليكمنأنويمكن،أخرىعسكرية

الثقيلة.التجاريةالأوزأنرفععمليات

المراقبة.منطاد؟البالون:أيضاانظر

يونانيومعلمفيلسوف.م(.ق993-)946سقراط

أشمهرأحد،الشجاعةموتهوطريقةوآراؤهحياتهمنهجعلت

صرفالتارب.فيالإعجابنالتالتيالشخصيات

والخير.الحقيقةعنللبحثتماماحياتهسقراط

عرفتوقد،مؤلفاتأيةيتركلمسقراطأنوالواقع

المؤرختلميذيهمنوتعاليمهحياتهعنالمعلوماتمعظم

عنهكتبهماإلىبالإضافة،أفلاطونوالفيلسوفزينفون

وأرسطو.أريسطوفانيس

بسيطا.ملبسهوكانأثينا.فيوعاشسقراطولد

زانتبمنوتزوج.والمشربالمأكلفيتواضعهعنهوعرف

الطعحادةكانتأنهاالرواياتحعسبعنهاعرفالتي

الأقل.علىطفلينلهأنجبتوقدمعها.العيعقويصعب

والأسواقالشوارعفيالناسيعلمسقراطوكانهذا،

أسئلةتوجيهعلىيعتمدتدريسهأسلوبوكان.والملاعب

أجوبتهم.كفايةعدممدىلهميبينثم،مستمعيهإلى

الشبابإفسادتهمةإليهووجهتللمحاكمةسقراطقدم

نأإلىيلمحسقراطوكان.الدينيةالتقاليدإلىوالإساءة

كيفيعرفونالذينالرجالأولئكمنيكونواأنيجبالحكام

انتخابهم.شمالذينأولئكبالضرورةوليس،يحكمون

سقراطعلىالتهمةبثبوتالمحلفينهيئةقفمتوقد

سالإعدام.عليهحكمهاوأصدرت

سممنكوبامتناولأهدوءبكلالحكمونفذ

.الشوكران

لاكتشافالسليمالأسلوببأنيؤمنسقراطوكان

بمبالجدليةالمسماةالاستقرائيةالويقةهوالعامةالخصائص



السقف3دا8

جاكالمنانرسمهاصورة

سقراطتمثلديفيدلويص

لتجرعايستعدوهو

جأش!ورباطةهدوءبكل

بتلاميده.محاطا

وقد.عامةفكرةإلىللوصولالخاصةالحقائقمناقشةأي

فيماعرفالديالجدشالحوارشكلالعمليةهذهأخذت

السقراطية.الطريقةباسمبعد

هذاويشمل.مبنىأيغطاءإلىتشيركلمةالسقف

يتوقفماوعادة.السقفتدعمالتيالموادأيضااللفظ

السوريينقدماءوكانالسائد.المناخعلىالسقفتصميم

أشعةشدةبسببمستويةأسقفايستخدمونوالمصريين

منازلكانتالاخرالجانبوعلىالأمطار.وقلة،الشمس

لتساعدالانحدار،شديدةبأسقفتغطىأوروبا،وسط

.الغزيرةالأمطارمياهصرفعلى

المستويةالأسقفبينكبيرةاختلافاتوتوجد

وجهينمنش!صنالجمالونىالسقففنموذج.والمنحدرة

السقوفأنواع

السنامىالسقفنموذجبينما.مركزيحرفعنينحدران

أما.الأربعةالجوانبكلمنمسحدرةأوجهأربعةذو

مبنىفوقواحداتجاهفىانحدارفهوالمنحدرالسقص

والسقف.منهأكبرلمبنىمقابلايكونماعادةصغير،

الجمالونحرفيممتوازيانإضافيانحرفانلهالمنكسر

السفليةالأوجهانحدارفىشدةذلكعنفينتج،المركزي

السنديةالأسقفأمااستواء.الأكثرالعلويةالأوجهعن

علىولكن،المركزيالحرفأسفلحروفأيضافلها

مياهصرفويتم.السنامياسمقفمثلالأربعةالجوانب

رفارفأوطنفبوساطةالمبنىحوائطعنبعيداالأمطارا

السط!.

العمارةبمالعمارةبمالمأوى،المسكنبمالقبة:أيضاانظر

لإسلامية.ا

المساميالسفف
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حيث،الإنسانبهيوددعيبالمشقوقالفملمدقص

الذينالناسمنوكثير)الحنك(.الفمسقففىشقيوجد

المشقوقةالشفةلديهمتكون،الفمسقففيبشقيولدون

منذالخلقيانالعيبانوهذانالعليا.الشفةفيشقأيضاوهي

فىمولودأ!...كلفيواحدبنسبةيحدثانالولادة

الأجناسبينأقلتجةويحدثان،الأوروبيةالأجناس

والأجناس،الأمريكيينالهنودبينأكبروبنسبة،الإفريقية

لاسيوية.ا

سقفتكونالتيالأنسجةتعجزحينالشقوقوتحدث

وقد.ولادتهقبلالطفلفيمعاتقفلأنعنالشفةأوالفم

عواملإلىيرجعأنيمكنهذاأنالعلميالبحثأثبت

ووراثية.بيئيةمشتركة

بعضوفي.الفممؤخرةمنالمشقوقالفمسقف!يبدأ

الذيالعضلبمالنسيجأيالحفافبمفقطيشملالأحيان

اخرىحالاتوفي.الفمسقفمنالخلفىالجزءيكون

النسيجأي،الفمسقكل!منالعظصيالجزءإلىيمتد

ويمكن.الفمسقفم!تالأماميالجزءيكونالذي،العظمي

اللثة.حتىيمتدأن

الفمسقفهـشكلاتأهممنالنطقعيوبتعد

ويفصلالحفافةرتفع،الطيسالنطئأثناءففي.المشقوق

هذامثليحدثأنيمكز،ولا.الأنفيةالتجاويفعنالفم

يمكنلالذلكونتججة،المشقوقالفمبمسقفالفصل

مشكلةوهناك.صسبحةبصورةالأصوأتبعضإخراج

الأذن)تلوث(خمجوه!االعيببهذاتتعلقخطرةأخرى

المشقوقالفمسقفتداخلحالةفىيحدثوهذا.المزمن

القناة)أياستاخيوقناةعبرالسوائلتصريفمع

ومؤخرةالوسطىالأذنبينالقناةهذهوتصل(.السمعية

الحلق.

إلىممتداكاملايكونأنيمكنالشفةفىوالشق

ويمكن،الأنفةخحتيقبليتوقفجزئياأو،الأنففتحتي

كما،الجانبينفيأوالش!4منواحدجانبفىيحدثأن

الفمبسقفمصحوباأوواحدةشفةفييحدثأنيمكن

الأرنبيةالشفةأ-حياناتسمىالمشقوقةوالشفة.المشقوق

الشخصيسمىوقد.المشقو!ةالأرنبشفةتشبهلأنها

شفتهانشقتفإذاالعليا،الشفةمشقوقكانإذاأعلم

أفلح.فهوالسفلى

الشكلفىعيباو-شدهاالأرنبيةالمشقوقةالشفةتعد

الفمسقفدلإصلاخالجراحةتتدخلأساسا.الخارجي

النسيجعوصلطريقن3،المشقوقةالشفةوكذلك،المشقوق

طبيعياشكلايىكسبهابالجراحةالشفةوإصلاح.المضقوق

القدرةيحسناإشقوقالفمسقفإصلاحأنكماتقريبا.

،يحتاجونالمرضىبعنى!ولكن.كبيرةلدرجةالنطقعلى

عمليةإلىوربما،النطقلعيوبعلاجإلىذلكعنفضلا

النطقإلىيصلوالكيمعأالأمرينأو،أخرىجراحية

فقدالأسنانلثةإلىالشقوصلإذاأنه.كماالصحيح

.الأسنانزاويةلإصلاحمختصعلاجإلىالشخصيحتاج

الصغيرةالسحالىمنكبيرةلمجموعاتأسمالسقئقور

منأكتروهناك.والمعتدلةالمداريةالمناطقفىتعيم!التي

فيأكبربدرجةمعروفةوهي،السقنقوراتمننوع009

.الهادئالمحيطغربيوجزرواسياوإفريقياأستراليا

وتصطادالنهارخلالالسقنقوراتمعظمتنشط

تأكلقليلةأنواعوهناك.عامةبصفةالصغيرةالحشرات

السقنقوراتمعظموتعيش.النباتاتأوالأخرىالسحالى

أوالأشجارعلىتوجدأخرىأنواعاأنبيدالآرض،على

.الأرضتحتالأجحارفيأوالصخور

سم،06علىيزيدطولإلى،السقنقوراتأكبرتنمو

وللسقنقور.سم4.طولهايبلغالسقنقوراتغالبيةأنغير

قطعأنكما،مقلمأوومخططزاهيةبألوانحرشفىجلد

وأقية.كسوةأودرعالهاتوفرحراشفهافيالصغيرةالعظام

ببطءوتتحركوقصيرةضعيفةسيقانالسقنقوراتولمعظم

تحتتعيشالتيوالسقنقورات.الأخرىالسحاليمنأكثر

سطحتحتأجحارفيوتقيم.أرجللهاليسالأرضسطح

الثعابين.حركاتمثلملتويةفيهاتدخل،الأرض

بحراستهوتقومبيضا،السقنقوراتإناثمعظموتضع

صغيرهاالسقنقوراتأنواعبعضإناثوتحمل.يففسحتى

الحي.

الولاياتوغربىوكنداالبريطانيةكولومبياجوبفىالغربيالسقنقور

الم!اطقفيتعيشالسقنقوراتمننوع009مناكثرهناك.المتحدة

والمعتدلة.،المدارية
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البلادفىالبريالحيوانانظر:.بلايثسقلقور

.(ح!)الزوالعربيةا

فيالبريالحيوانانظر:.العربيالرمالسقدقور

)الزواحف(.العربيةالبلاد

البلادفيالبريالحيوانأنظر:.ويقمانسقدقور

)الزواحف(.العربية

بكرأبوحضير،بنأسيدانظر:.ساعدةبلىسقيمة

(.اللهرسولموتلعد)الخلافةالخلافةووناته(،)حلانتهالصديق

شماليأوركنيجزربهتحيط،بحريميناءفلو!يا

سكاباكان.أكم3وعرضهكم24طولهيباأسكتلندا.

الحربأثناءالبريطانيةالحربيةللسفنالرئيسيالمقرفلو

البحريةقامتأم،919يونيو21في.الأولىالعالمية

هذافىالأس!ولمنالمتبقيةالمسفندإغراقالمنهزمةالألمانية

المانيةغواصةأغرقتالثانيةالعالميةالحربوفي.الحوض

سكابافىمرساهافىأوكرويالالبريطانيةالحربيةالسفينة

فلو.

تمالعشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتوفي

أنابيبلخطوطمهماليصئمركزافلوبمسكاباتطوير

.الشمالبحرمنالزيت

أوركني.:أيضانظرا

البرمرالشماليالجزءفيأوركنيحزربهتحيصأطحيعىميناءفلوسكابا

.الشمالبحرلزبمهما!يماءويعد.الأ!مكتلمدي

فيالداخلالشمالبحرسمانأوذراعالسكا!جيراك

جهةمنوالسويد،النرويجالسكاجيراكيقسمالبر.

غالبا.الجنوبجهةمن،الدنماركعنويفصلهما،الشمال

طولهيبلغ.سكاجيراكأوراك-سكاجرالاسماينطقما

الشمالبحريربطأنهإلىأهميتهوتعود،كم902حوالى

البلطيق.بحرفىمدخلاالقناتانتشكلإذ،كاتيجاتبنهر

ذإجتلاند،شواطئطولعلىللسفنجيدةمرافئلاتوجد

توجدولكن.خطيرةرمالركاماتالساحلهذاتكسو

السواحلمنكمأ03طولعلىوجيدةوفيرةمرافىء

النرويجية.

مغربي،قوىألعابلاعبسكا!خالد.!خاللى،سكاح

الميداليةأحرز.الطويلةللمسافاتالجريسباقاتفيتفوق

بالمركزلفوزه،ام000/0لمسافةالجريلسباقالذهبية

التيوالشرينالخامسةالأوليمبيةالألعابدورةفىالأول

مسجلابأسبانيا،برشلونةمدينةفيأم299عامأقيمت

فيذلكقبلوشمارك.دقيقة.0647.27مقدارهزمنا

ما199عامأقيمتأضياالقوىلألعابالثالثةأس!االعابطولة

لفوزهبرونزيةميداليةوأحرز،باليابانطوكيومدينةفي

،م01و...لمسافةالجريسباقفىالثالثبالمركز

خالدوكان.دقيقة.744127.مقدارهزمنامسجلا

نصفلمسافةالجريبسباقيفوزعربىأولهوسكاح

الأولبالمركزلفوزهالذهبيةالميداليةأحرزحينما،الماراتون

عامأقيمتالتى،السباقلهذاالثالثةالعالمابطولةفى

أحرزنفسهالعاموفي،بالنرويجأوسلومدينةفىأم499

الجريسباقفىالأولبالمركزلفوزه،أخرىذهبيةميدالية

لألعابالسابعةالعالمكأسبطولةفىأم،000.0لمسافة

زمنامسجلالمجانجلترا،لندنمدينةفيأقيمتالتيالقوى

سكاحخالدنجمبدأوقد.دقيقة74.38.27مقداره

لسباقالعالمبطولاتفيمشاركاتهخلالمنعالميايظهر

لألعابالدوليألاتحادعليهايشرفالتيالضاحيةاختراق

فيالأولبالمركزلفوزهذهبيتينميداليتينأحرزفقد،القوى

أحرزعندماوقارياام،199وعامام099عامبطولتي

لفوزهام.و...لمسافةالجريلسباقالذهبيةالميدالية

التيالقوىلألعابالسابعةإفريقيابطولةفىالأولبالمركز

زمنامسجلابمصر،القاهرةمدينةفيأم099عامأقيمت

البحرألعابدوراتوفى.دقيقة10،318.2مقداره

الجريلسباقالفضيةالميداليةسكاحخالدأحرزالمتوسط

الحاديةالدورةفيالثانىبالمركزلفوزه،م0005لمسافة

،باليونانأثينامدينةفيام199عامأقيمتالتىعشرة

الذهبيةوالميدالية،دقيقة00.03.31مقدارهزمنامسجلا

فىالأولبالمركزلفوزهأم،0).00لمسافةالجريلسباق
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ناربونمدينةفىأم36!عامأقيمتالتيالتاليةالدورة

وفى.دقيقة38.548.2مقدارهزمنامسجلابفرنسا،

خالدحقق،القوى،ألعابللاعبيالسنويالعالميالترتيب

سباقيمنكلفيأم099عامالخامسالمركزسكاح

.55.9013مقدارهزمنالتسجيله،م0005لمسافةالجري

مقدارهزمنالت!جيلهام000.0ومسافة،دقيقة

لمسافةالجريسباقفينطترتيبهوتحسن.دقيقة.27.9227

لتسجيلهام،199عامفيالثالثليصبحام،000.0

الجريسباقفيتينومم،دقيقة.9223.27مقدارهزمنا

لتسجيلهأم،399عامفيالثالثليصبحم،0005لمسافة

عامفيالثانيثم،دقيقة.67.4013مقدارهزمنا

دقيقة..013ما،54مقدارهزمنالتسجيلهأم،499

فىيوركشايرشمالمحلىحكممقاطعةسكارلورو

ميناءتضم.نسمة008.701سمكانهاعددإنجلترا.

أيضاوتشمل،وشبي،سكاربورو،مدينتيفىومنتجعات

.يوركشماليالوطنيمورسمتنزهمنجزءا

مقامةوهيس!ناربورو.هيالمقاطعةهذهمدنأكبر

الخلئالشماليعلىتطل!.شاهقةصخريةمنحدراتعلى

وقد.هلقلعةرأسيفصلهصاالخليجان.الجنوبيوالخليج

منزلبينهامنالطرازقديمةمبانالمدينةهذهفىأقيمت

إندوودفيماريسا؟توكنيسة.الثالثريتشاردالملك

برونتى.آنمقبرةوبها،القديمالبريطانيالطرازعلىمبنية

المؤتمراتمنالعديديعقدكما.الأخوات،برونتيانظر:

المدينة.هذهفى

يوركشاير.:أيضاانظر

مؤدف.(م5271-0661)رولسائدأ،رلاتيسكا

مؤلفاتهمنأساساشهرتهاكتسب،إيطالىموسيقي

فىحياتهمعظمفنحمى(.الغنائية)المسرحياتالأوبرالية

التيللأوبراالنابوليةقالمدرسمؤسسبأنهويعرف،نابولي

الميلاد؟ب.عشرالثامنالقرنفيازدهرت

منمعظمهاأوبرا،59/م!يقربماسكارلاتيألف

أشهرسكارلاتىآلتالأوبرا.انظر:.الجادةالأوبراطراز

ألفكما.ام71ء70171عاميبينالأوبراليةأعماله

المجموعةتنشدها)،شصةكنائيةمسرحية006منأكثرأيضا

نصرانية،دينيةومواشحات(تمثيلغيرمنالموسيقىأنغامعلى

.منفردةآلاتعلىالألحانوبعض،كنسيةوموسيقى

عشرةالثانيةسنوفر،باليرمو،فيسكارلاتىولد

وفي.الموسيقيت!لميمهبدأحيثروما،إلىوالداهأرسله

الأثرياء.ا)وجهاءمنكثيرانتباهجذب،أم068عام

.أم468(عامنابولطإلىسكارلاقطانتقل

مؤلف.(م7571-5861)دوميئيكو،رلاتيسكا

الحنالسوناتامنشمهرتهاكتعسب،إيطاليموسيقى

البيانتسمىقديمةموسيقيةلالة(منفردةلالةموسيقى

موسيقيالحنا055منمايقربسكارلاتىآلفالقيثاري.

الغنائيةوالمسرحيةالأوبراأيضاوكتبالبيانو،آلةعلى

أثر،لاحقةمرحلةوفي.الفوجوألحانوالكونشيرتو

الأولىمؤلفاتهكانتوربما،العزفمفاتيحفيسكارلاتي

العازفونيستخدمهامايزالتقنياتاكتسبتالتينوعهامن

انتقالتكرارتشملالتقنياتهذه.اليومحتىالغربيون

والإعادأتالوتر،علىللنغماتالسريعوالتعاقب،اليدين

.للنغماتالسريعة

ألساندرووكانوالده،نابولىفيسكارلاتيولد

يعرفأحدلاشهيرا.أوبرالياموسيقيامؤلفاسكارلاتي

عاش.الابنلسكارلاتىالموسيقيالتعليمعنالقليلسوى

عشرالثامنالقرنأوائلفىبالبرتغاللشبونةفىسكارلاتي

مارياللأميرةالقيثاريالبيانبتعلي!قامحيث،الميلادي

عامفرديناندالأسبانىالاميرمنتزوجتالتيباربارا

ذهبطلبها،علىوبناءمدريد.إلىوانتقلتأم972

فيحياتهبقيةقضىحيثمدريدإلىسكارلاتيمعها

أسبانيا.

منطقة.،الجوفانظر:.سكاكا

أم(.228-0611هـ،626-)555السكاكي

عليبنمحمدبنيوسفيعقوبأبوالدينسراج

السادسالقرنينفىالبلاغيينأعلاممنعلم.اسمكاكى

صنعتمتهنأسرةفيخوارزمفيولد.الهجريينوالسابع

هذهأسرتهعنورثوقد.لقبوبهذاوسكها،المعادن

ثم،عمرهمنالثالثالعقدنهايةإلىبهايعملفظلالمهنة

له،وأخلص،إليهفانصرف،للعلمتوقانفسهفىوجد

فتبحر،عصرهمعارفمننصيبهأخذوحاول،عليهوأكب

اللغةوعلوموأصولهوالفقهوالاعتزالوالمنطقالفلسفةفي

ليستأساتذتهعنالمعلوماتلكن.والبلاغةوالأدب

سديد:سوىمشايخهمنلايذكرونفالمترجمون،بالكثيرة

عبدالكريمبنومحمدالحارثىصاعدوابنالخياطيالدين

فىيشيدوهو،الحنفىالمذهبفقهاءمنالتركستاني

الحاتمي.يدعىلهبأستاذالبلاغيةمباحثه

كتابهإلىالأدبيالتاريخفىالسكاكيشمهرةتعود

فىالكتابهذاصنففقدمنه،الثالثالقسموإلىا!لفتاح

الصرفعلمجاء،أقسامثلاثةوجعله،العربيةعلوم

اختصكما،الأولالقسمفيالاشتقاقمنبهومايتصل

المعانىلعلمىالثالثجعلبينماالنحو،بعلمالثانيالقسم
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اللفطةللمحسناتدراسةمنبهماوماشصل،والبيان

والقافية،والعروضالمنطقدراسةبهاوألحق،والمعنوية

وبهذا-السكاكينظروجهةمن-لهاالبلاغةدارسلحاجة

الفقه،وأصولوالمنطقأسبلاغةاعلوملتداخلبابافتح

وتحديدالتصنيفضرورةمنالتداخلهذاومايستدعيه

أ!اصفة.االلغةودقة،ألمصطلحاتا

الدارسينجعلتالصارمةوالقوانينالقواعدوهذه

ويعدونهباللائمةعليهينحونوالبلاغىالنقديللتاريخ

هذهانتقلتإذ،البلاغةدراسةفيالجمودمرحلةبداية

وملخصيهشراحهإلىالمفتاحمنالجافةالمنطقيةأبالقوا

أجلاغياالدرستقعيدفىهؤلاءفأمعن،تلخيصاتهوشراح

ومن.والبلاغةالفقهوأصولالمنطقبينالتزاوجبتأكيدهم

كتابمنالثالثالقسمخطورةمعرفةيمكنهنا

مصعودبنمحمودالدينقطبشرحهفقد.السكاكي

بنمحمدالدينوشمسالتفتازانيالدينوسعدالشيرازي

كما،وغيرهمالجرجانىالشريفوالسيدالخطيبمظفر

والخطيبا!لمباحكتابهفيمالكبنكبدرآخرونلخصه

الشرزخعليهتوالتالذيالمفتاحتلخيصفيالقزويني

التفتازانىالدينلممعدوشروحنفسهالخطبشعرحومنها

وغيرها.

من9!ة3اهو-أجين!ك!.سكاليين،

ومسطحة،ضخ!ةورؤوس،ضخمةأفواهلهاالأسماك

تعيح!.الذيلزعنفةحتىتدريجياحجمهايتناقصوأجسابم

منبالقرب،العالممنعديدةمناطقفيالاسماكهذه

العميقةالمماطقفييعيشوبعضهاغالبا.الصخريةالشواطئ

.الارضعلىالعذبةالمياهفيوبعضها،المحيطمن

وج!د،شائكةوزعانفرؤوسلهاالأسماكاهذهومعظم

الشماليالقطبمناطقس!صانويتغذى)نتوءات(.ثآليلذو

.العظاموكثيرةاللحمقليلةأنهامنالرغماعلىالأسماكبهذه

شرهة،شهيةولهاالبحريةبالحيواناتالأسماكهذهوتتغذى

أ!مخماوالسمكالصيد.سنارةمنالطعمتسرقوأحيانا

قدأوالطحانإبهاموسمكةسكالبين.بأسماكيتغذى

المياهفىتعيشسمأ.طولهاسكالبينسم!سةهىالأنهار

الحصباء.تبطنهارائقةجداولعادةت!صنالتىالعذبة

إدىوتشيرالشاعر،تعني،أيسدنديةكدمةا!مكالد

الفترةوفي.الوسطىالعصورفيالإسكندينافيين،الشعراء

الميلاديعشرالثالثأغرناإلىالميلاديأحاشراأغرنامن

كماأيسلندا.منإسكندينافيا،فيالبلاطشعراءمعظمأتى

الذينالحكاملتبجيلكان،الإسكندينافىالشعرمعظمأن

هذهمنالعديدحفظولقد.بخدمتهمالشعراءهؤلاءيقوم

البطولية)القصصالساجافىمنهاأجزاءأوالأشعار،

القرنينبينماالفترةفى(الايسلنديالأدبفىالقديمة

الإسكندينافى،والشعر.الميلاديينعشروالرالغعشرالثاني

الجناسمنمنظمةأنماطذووهو.تركيبهفىمعقد

لفطينمستهلفىأكثرأوحرف)تكرارالاممتهلالى

بينالقافيةمن)نوعالأصواتتناغمومن(متجاورتين

مختلفة،لينةحروفاأيصوائتمتضمنااللفظيةالمقاطع

كما(.نفسه،الساكنالحرفأيبالصامتتنتهىوأممنها

وأالمجازمننوعاأيضاالإسكندينافيالشعريستخدم

.الإطنابوتسمىموسعةبصورةالاستعارة

البطولية.القصةقصائد،الإيدا،أيفئا:انظر

الكهوفسكنواالناسمنمجموعةا!!!ن

حوافعندالمعلقةالصخورلهمتتيحهاالتىالمآوىأو

التاريخقبلماشعوبتسمىماغالبا.أ!مخريةاالجروف

قدفقطبعضهمأنمنالرغمعلى،الكهوفسكانخطأ

الكهوهـ.فىعاش

منعرفماأوائلمنواحدفرنساجنوبفييوجد

ولنحوأوروبا.فيالناساستخدمهاالتىالكهوف

الحجريةالأدواتالناساستخدم،مضتمشة000.005

أشمهريوجدلحومها.أجلمنالحيواناتلقتلالكهوففي

فيهعاشتالصينفىبكينمنبالقربموقعفيالكهوف

ألف005بينماالفترةالتارلحلالقبلماشعوب

مضت.سنةألف25و.

نياندرتالإنسانعاشمضتعامألف01.نحومنذ

الإنسانوسكنآسيا.وغربىأوروبافىالكهوففي

ألف04نحومنذالمنطقةتلكفيالكهوفال!صومانيوني

إنسانوشيدالميلاد.قبلسنةالاف8نحوإلىمضتسنة

عندوالخيامالمآوىالكرومانيونيوالإنساننياندرتال

الداخليةالأجزاءالشعبانواستخدم،الكهوفمداخل

الإنسانرسم.الطقوسيةالاحتفاليةللأغراضالمظلمة

وربماالكهوفجدرانعلىالحيواناتصورالكرومانيوني

سحرية.قدراتالحيواناتلهذهأنظن

منقطيكنلمالشعوبمننسبياقليلاعدداأنغير

أنحاءمعظمفيالكهوفتعرفلمإذ،الكهوفسكان

معظمأنوجدواقدالناسأنذلكإلىأضف.العالم

العيشيتعذرولذلكمعتمأوجداوباردرطبالكهوف

الكهوفدببةمثل،حيواناتوجودكانكذلكفيها،

داخلها.العيم!أمامعائقاوأسودهاوضباعها

القرنإلىالميلاديعشرالحاديالقرنمنالفترةخلال

فيالأناسازيهنودبعضعاشالميلاديعشرالرابع

غربيبجنوبالانيعرففيماكهفيةقرىفىالأمريكف،
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سكانمنقليلةفئةأ،ولاتزا.الأمريكيةالمتحدةالولايات

والشرقوأوروباوآسياإفريقيامنأنحاءفيتعيشالكهوف

فييعيشونالغجرمز!آلافثلاثةنحويزالولا،الأدنى

كنائسولديهمبأبانيا،غرناطةمنبالقربالكهوف

.الكهوفتلكفىومخازنومدارس

الناحيةفىمحلىحكممنطقةلف!ولوىسكاي

علىتشتملأسممتلندا،فيالجبليةالأراضىلمنطقةالغربية

يبلغ.سكايوجزيرة،الأسكتلنديالهايلاندإقليممنجزء

بمناظرهاالمنطقةهذهتتميز.نسمة541.12سكانهاعدد

جعلهامما،للانتباهةالمثيمالمانعةوقلاعها،الجميلةالطيعية

سكايجزيرةالناقلة!المراكبوتربط.رائدةسياحيةمنطقة

الزراعةفىالمنطقةأءعمامعظمويعمل.الرئيسىبالبر

قاعدةتوجدكما.والسياحطقوالغابات،الأسماكوصيد

لوكالش.بمنطقةكايلفىملكيةبحرية

جزر.ز،الهبربلبمجبال،كولين:أيضاانظر

الفضاء(بم)محطهاتالففاءرحلاتانظر:.*ب!

)استكشافعلم،الفلك(بمالحديثةالشمسية)الدراساتالشمس

الفضاء(.

والنقودالعملاتانو:.الإسلاميةالسكة

الإسلامية.

بنيتالتيالأولى!ديةالحدالسكةسيبريا!حلىللىسكة

القسممعظمتكونالتيالواسعةالمنطقةسيبريا،عبر

سكةأطولحينهاؤءواعتبرتروسيا.منالامميوي

كم.0008مسافةعلقامتدتحيث،العالمفيحديدية

السوفييتيالعهدفيتسمى)كانتيكاتيرنبرجمن

إلىالأورالجبالفي!وشليابنسك(سفيردلوفسك

أطلقوقد.اليابانليحرعلىالصينشرقيفىفلاديفوستوك

توجدولا،الكبرىسيبرتماحديدسكةالأصلفىعليها

حديدسكةاسمءلميهايطلقحديديةسكةروسيافىالان

عبرالسريعالقطاراسمعليهيطلققطارثمةبلسيبريا،

سبعةفيوف!ديفوستوكموسكوبينالمسافةيقطعسيبريا،

يلحقحيثسفيردالوفسكإلىموسكومنويسير.أيام

القسمتشغيلتموقدسيبريا.حديدلسكةالأصلىبالخط

الطاقةبوساطةسنهبإركتسكموسكويربطالذي

ئية.بالكصا

فىجديدعهدبدايةسيبرياحديدسكةبناءرسم

كماتتطور،و-التجارةالصناعةبدأتفقدسيبريا،تطور

للبلادذخراالحديديةالسكةوكانت.السكانعددتزأيد

وخلال،العشرينالنهـرنأوائلفياليابانضدحربهاخلال

لنقلاستخدمتحيث،والثانيةالأولىالعالميتينالحربين

.الأطرافمتراميةمنطقةعبروالمؤنالجنود

بينماالمتعددةبأقسامهاسيبرياحديدسكةبناءتم

دثمرقفيالواقعالقسمإنجازوتم،ام619و1918عامى

عامحواليفىوخباروفسكفلاديفوستوكبينسيبريا

مأ298عامىبينماأخرىأقسامإنجازتمكماام798

وأواسطها.سيبرياغربعبرام219و

اسمكةأم309و7918عاميبينماروسياوبنت

شرقيشمالفىمنشورياعبرالشرقيةالصينيةالحديدية

سكةبأقسامفلاديفوستوكالسكةهذهربطتوقد.الصين

عاموبحلولوأواسطها.سيبرياغربفيسيبرياحديد

فلاديفوستوكمنمتصلةحديديةسكةامتدتأم409

.الأورالجبالإلىوسيبرياالصينعبر

بالصين،يمرلاحديدسكةخطإلىالروسواحتاج

كوينكا،إلىخباروفسكمنالصينشمالخطافبنوا

سكةفيالأخيرةالحلقةكانأم619مشةفىأنجزوحين

وجبالفلاديفوستوكبينالروسيبالترابمتصلةحديدية

العشرينالقرنعشرينياتومنذموسكو.نحوغرباأورال

فىأخرىحديديةبسككسيبرياحديدسكةوصلت

طولعلىالخطوطوتشكل)سابقا(.السوفييتيألاتحاد

التيالحديديةالسككشبكةمنجزءاسيبرياحديدسكة

البلاد.أجزاءكلبينتربط

السككانظر:أستراليا.عبرالحديدسكة

)أستراليا(.الحديدية

السككمننوعالأحاديةالحديديةالسكة

السكةعرباتوتجري.فقطواحدقضيببهاالحديدية

تحتها.أوفوقهاقضيبطولعلىالأحاديةالحديدية

السرعةنقلجهازفيهاليسالخطفوقتجريالتىفالعربات

أطرافتمسكالتىالدليلعجلاتأو،توازنهالحفظ

.السقوطمنالعرباتلمنعالقضيب

الأحاديةالحديديةالسكةأنظمةمننوعانيوجد

علىالعجلاتمنالعرباتتعلقالقديمالنوعفي.المعلقة

فيعلقالمجزآ(،)القضيبالجديدالنوعأما.بحريةالقضيب

ويستقرانالاخر،منقريبأحدهماقضيبينمنالعربات

علىوالإبقاء،الهادئالتشغيللضمانواحد،سياجفي

جافا.الحديديالخط

حادية19الحديديةالسكةعرباتتشغيلويمكن

الغازية،()التوربيناتوالعنفاتالكهربائيةبالمحركات

تخفف،المطاطيةالعجلاتأنكما.الديزلومحركات

.كبيرةبدرجةالضجيج
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بويابحيرةفيديزنيوالت)أبكوت(مركزفيواحدبقضيبقطار

الحديديةالسككدعائمتأحد.المتحدةاسلاياتلافلوريدا-لستا

الاحرى.للاممتحداماتمحالآيوفركاقليلاحيراحادية19

يتعلقفيماأسرعالأحاديةالحديديةالسكةوتعتبر

وأ،المعلقينبالقضيبينمقارنةوأرخص،والصيانةبالتشغيل

الاحتكاكدرجةلأنبمالأرضتحتالموجودةالخطوط

وبأقلأكبر،لسرعاتتسيمالأحاديةالقضبانفيالقليلة

فيالركابلحملأحاديةحديديةسكةأولبنيت.تكلفة

سكةأولوبنيت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

-هانيدامطاربينالمسا!رينواحد()بقضي!اليابانىالقطاريحمل

المدينة.وقلبالدوليطوكيو

عامفيبألمانيا،فيبرتالفىناجحةتجاريةأحاديةحديدية

القرنثمانينياتوخلال.المسافرينتنقلولاتزال،أم109

التيالأحاديةالحديديةالسككأنظمةانتشرتالشسرين

الأقطار.منعددفىتعملالمتقدمةالتقنيةتستخدم

حديديةسكةالمرفوعةالحديديةالسكة

الحديديةالقضبانمنمزدوجةخطوطعلىتسيركهربائية

القطاراتتستخدم.إسمنتيةأوفولاذيةهياكلعلىالمثبتة

ضغطمنتخففوبذلكالمزدحمةالطرقفوقالمرفوعة

.الطرقاتتلكفيأسسيرا

خططريقعنالطاقةعلىالمرفوعالقطاريحصل

ويقوم.المزدوجالحديديالخطبمحاذاةيسيرثالثحديدي

إلىكهربائيتياربإرسالالكهربائيةالطاقةتوليدمبنى

التيارهذاالمرفوعالقطارويلتقط.الثالثالحديديالخط

السكةعلىتنزلق(فلزية)صفيحةنعلأوحذاءبوساطة

عجلاتيديرالذيبالمحركأخرىناحيةمنوموصولة

التيارمقدارفيالقطاريقودالذيالمهندسويتحكم.العربة

تسمىآليةبأداةوذلك.يستقبلهأنالمحركيستطيعالذي

القطارلتشغيلكذلكتستعملالتيوهي،الضابطة

الحديديةالسكةأنظمةبعضفي.سرعتهوضبطوإيقافه

تسيرأنمنبدلأمنفردخطتحتالقطاراتتسيرالمرفوعة

مزدوجة.حديديةخطوطفوق

خطا،أم867عامفىهارفىتشارلزالعقيدبنى

العرباتأولىوأعدت.نيويوركفىتجريبيامزدوخاحديديا

وبالمقاعدالماهوجنيبخشبزينتحيث،كبرىبعناية

بالسجاد.الأرضفرشتكما،الخملية

؟؟؟أ!*ء!كع!؟أ،*يرمح!ص!؟1

4!!*ير!3؟بر

الطريق،مستوىفوقمزدوجةحطوطفوقتسيرالمرفوعةالقطارات

الكولائية.بالقدرةوتعملالسيرصغطتحفيففىفتساعد
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الحديديةالسكةنموذجلمودجالحديديه،السكة

خطباقامة،وذلكللتسايةالناسمنالعديديمارسهاهواية

الحديديةالسكةخطشكليشابهصغيرحديديةسكة

تركيبهوايةوتعد.مشابهةبطريقةويعملالحقيقي

وقتلشغلمحبوبةوسيلةالحديديةالسكةنموذجوتشغيل

.الناسآلافعندالفراغ

الخصائصجميع،الحديديةالسكةنموذجيشمل

القاطرات:مثل،غيالحقبالحديديةالسكةلخطالرئيسية

كماوالجسور.واور!اتوالإشاراتوالتقاطعاتوالعربات

طبيعيةومناظر!صغرةحقيقيةمدنبناءللمتحمسينيمكن

الفعلية.الحديديةالسكاثخطوطعلىتقامالتيكتلك

الحديدية،السكك،لعرباتجاهزةنماذجشراءويمكن

معظملكن.المعداتوباقىوالمحركاتالبضائعوعربات

وتركيبها،الخاصةنظمهبمتصميمفيالمتعةيجدونالهواة

بصناعةيقوموناوإ!المجموعاتمننماذجببناءويقومون

السككنماذجبناءهوأةويقوم.الخامالموأدمنأجزائها

ثم،المرسومةللتصميماتطبقاالقضبانبتركيبالحديدية

حقيقية.بطريقةلتشغيلهاالقضبانبربطيقومون

إلىإضافةمختلفةأنشطةالحديديةالسككنماذجتقدم

الكهربائية.الدوائروتوصيل،النجارةمثلبمالنماذجصناعة

تمتعهمالتيالأجزاءبناءعلىفقطالتركيزللهواةويمكن

.جاهزةشراؤهايمكنالأجزأءباقيلأنكثيرا،

هوايةعنالحديديةالسككنماذجبناءهوايةتختلف

الحديديةالسككنماذجوتمثل.اللعبقطاراتتشغيل

نماذجنظمولبناء.الدقةوجهعلىالحقيقيةالقطارات

السككنماذجتركيبهواةيقوم،الحديديةالسكك

الحقيقيةالقطاراتتشغيلوطريقةمظهربن!خالحديدية

منأكبرالقطاراتلعبوتكون.الأصليطابقمتقنانسخا

الاستعمالاتتتحمللكيوتصنع،القطاراتنماذجمعظم

دقيقةتفاصيلعلىاللعبقطاراتتحتويولا.العنيفة

لهواةويمكن.القطاراتنماذجتحتويهاكالتيوحقيقية

كبيرةحديديةسككنظميستخدمواأناللعبقطارات

السككنماذحبتجميعمنهمالمتحمسونويقومكبيرا.امتاعاالماسآلافيمتعالحديديةالسككنموذجتشغيل.الحديديةالسككنموذجتشغيل

إلىالبهجةالنماذجهواةيصيفكما،الكهربائيبالتيارالقاطراتوتعمل.ببنائهاهميقومونأخرىأجزاءالصئومنجاهزةاجزاءمنالحديدية

واقعية.مناظربتكوينأعمالهم
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والعرباتاللعبقاطراتمعظموتشترىتعقيدا.وأكثر

بالكامل.مجمعةالمعداتوباقى

وفقالحديديةاسمككنماذجتصنع.والحجمالمقياس

المصنعالنموذجحجمبينالنمسبةهووالمقياس،مقياس

الطرازيسمىالذيالحقيقيالحديديةالسكةوحجم

بالحروفالحديديةالسككمقاسسغالبيةوتسمى.الأول

حالةوفى05+(055.لا5.أو،إنأو،أوأو،)إتمقاللاتينية

النموذجمنجزءكلحجمفإنه.+(،.أو.)إتشمقياس

ويستخدم.الأولالطرازحجممن:87أنسبةيساوي

ملما5.6قدرهسكة()عرضمعياراأو(.)إتشمقياس

.أم،44مقدارهحقيقىقضيبمعيارذلكويمثل

061:اتساويالنسبةفإنل!(،.)إنمقياسإلىبالنسبة

*(،.)إنبمقياسالخاصةوالنماذج،الأولالطرازحجممن

مفضلآخرمقياسوهناك.ملم9عرضهاقضبانعلىتسير

هىالحالةهذهفىالنماذجونسبة55(.أو.)أومقياسوهو

5.16المعيارعرضويكون،الأولالطرازحجممن76:أ

نسبتهالذي5(،)أوبمعيارأطعباقطاراتمعظموتصنع.ملم

على5()أو.نماذجوتسير.الأولالطرازحجممن.543:أ

ملم.32عرضهبمعيارقضبان

أقلحيزإلىيم(.)إنبمقياسالخططالنموذجيحتاج

ولكن5.+(.أو..)إتشبمقياسالمصممبالنموذجمقارنة

فىل!(.)إنلمقياستخططعمليمكنهمالنماذجهواة

للمناظرالحيزذلكمنكبيرقدروتخصيصأكبرحيز

الحديديةالسككنموذجيشغلأنويمكن.والأبنيةالطبيعية

معظموتصنع2.وأم.8،بينتتراوحصغيرةمساحة

مأ،2عرضهاالأبلكالقخشبمنمناضدعلىالنماذج

الحديديةالسككنماذجتشغلأنويمكن.م4.2وطولها

بأكملها.كرفةأومنزلقبوالكبيرة

شرائحأوقصيرةمقاطعصورةفيشراؤهيمكنالخط

مقاطعصورةفيالخطقضبانوتتوافر.مرنةطويلة

المسارلتكونمعاتركيبهاويمكن،منحنيةقطعأومستقيمة

الحديديةالسككنماذجقضبانمقاطعوتماتل.المطلوب

نماذجقضبانتحتويولكن،الألعابقطاراتقضبان

تبدوبحيث،الراقداتمنأكبرعددعلىالحديديةالسكة

القابلبالخطالمرنالقضيبيسمىماوغالبا.واقعيةأكثر

قطعوتثبتواحد.متربأطوالمتوفروهوللانثناء،

تشكلبحيث،منحنيةأومستقيمةصورةفيإماالقضبان

النماذجأصحاببعضويشتري.المطلوبالتصميم

خشبيةراقداتعلىيدوياويثبتونها،منفصلةالقضبان

واقعية.أكترلتكونكبيرةمساميرباستعمال

لحملقضيبينالحديديةالسككنماذجمعظمتستخدم

جانبيالقضبانوتكونوإليها.القاطرةمنالكهربائىالتيار

الكهربائيةالدائرةطرفىالقاطرةوتكمل،الكهربائيةالدأئرة

السككنماذجبعضوتمثل.والمحركالعجلاتخلال

النمودجححمبنالنسبةهومعينبمقياسلوعكلويصسع.القطاراتكلاذجواللعبقطاراتقسمينإدىتقسمالحديديةالسككطذج

فهيتفضيلاالأكترالقطهاراتنمادجمقياساما5(00)أوبمقياس(الصورةيمير)علىاللعبقطاراتمعظموتصح.الحقيقيراتأغطاوحجم

(.الصورةيسار)علىلا((.)إنومقياس(المنتصف)في.ه.لأ3(أو.)إتش



ويمكن.الحديديةالسكةنمودجطىوالواقعيةبالتنوعيضفيواقعيمنظر

إنشاالحديديةالسككمماذجلهواةيمك!كما(.)يمينوعرةجبليةمنطقةفى

بعضتعمل.ال!هربائيةللقاطراتالأولالطرازالحديدية

فيالحالهوكمامعلقسلكطريقعنالنماذجهذه

خلالمنالكهربائيةبالطاقةالاخربعضهويغذى.الترام

الأنفاقوقطاراتالمعل!لةالقطاراتمثل،ثالثقضيب

.المدنمنكثيرفيالعاملة

فيثالثقضيبعل!اللعبقطاراتوتشتمل

الثالثالقضيبويحمل،الحديديالخطقضيبيمنتصف

وإليها.القاطرةمنالكهربائيالتيارالجانبيةوالقضبان

الحديديةالسككنماا:جقاطراتتشترى.القاطرات

معلبة.مجموعاتمنتحميعهايمكنأومجمعةغالبا

المنزلية،الشبكةمنالكهربائيبالتيارالقاطراتوتغذى

وحدةتسمىمنفصحلةوحدةخلالأولأالتياريمرحيث

إلىالمنزليالتيارجهدبتخفيففرقتقومالتيالطاقةحمل

نوعيةبتغييرأيضاالماإقةحملوحدةتقومكمافولتا،21

إلىاتحاههانعكايريتناودبالذيالمتناوبالتيارمنالتيار

وحداتمنكلوتتملواحد.اتجاهفييمرمستمرتيار

منكلفيللتحكممفاتيرعلىوالمحولاتالطاقةحمل

واتجاهها.القاطرةسرعة

نوعينبأحداغاطرأتانماذجمحركاتمعظمتصنع

.ديزلأوبخارية،المحركةالقوىمن
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محفورةأنفاقحلالمنالقاطراتلتسييرأسهلطريقبناءللمتحمسين

)يسالأ.دقيقةتفاصيلداتصغيرةمدننماذجء

هواةلدىتفضيلاأكثروهى.البخاريةالقاطرات

قليلةأنهامنالرغمعلىوذلك،القاطراتنماذج

العديدوهناك.الحقيقيةالحديديةالسككفىالاستخدام

السككلشركاتبناؤهاتمالتيالبخاريةالقاطرأتمن

للقاطرةحقيقىطرازكلويشتمل.الختلفةالحديدية

يستمتع.النماذجهواةيقدرهافريدةسماتعلىالبخارية

القاطراتبتركيبالحديديةالسككنماذجهواةمعظم

والمتحركة.المرئيةالأجزاءمنالعديدتشمللأنها،البخارية

الاحتراقخزانةفىالبخاريةالقاطرةمحركيوضعماوغالبا

يمالمحركبتوصيلالتروسمجموعةوتقوم.الغلايةخلف

المتحمسونويقوم.الكبيرةالتشغيلعجلاتمحاور

ببناء،المتحدةالمملكةفيخصوصا،البخاريةللقاطرات

هذهوتعمل.الحقيقيبالبخارتعملالتيالقاطراتنماذج

علىالمطحونالحجريبالفحمأوسائلبوقودالنماذج

،الاحتراقوخزانةالغلايةوتصنع.صغيرةجسيماتشكل

مقاييسوفقالكباسوأذرعةوالكباساتوالأسطوانات

الأجزاءعملطريقةبنفسالأجزاءهذهتعملكما.معينة

هواةمعظموينتمي.الحقيقيةالبخاريةالقاطراتفىالمماثلة

بعفهذهوتمتلك،أنديةإلىالحديديةالسككنماذج

مستديمة،بصفةالقضبانعليهاتوضعمساحاتالأندية
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نماذجلتشغيلبانتظامالناديأعضاءيجتمعحيث

قاطراتهم.

أبسطالديزلقاطراتنماذجتعد.الديزلقاطرات

القاطراتنماذجمنالتركيبفيوأسهلالمظهرفي

الديزلقاطراتالقطاراتنماذجهواةويفضل.البخارية

البخارية.القاطراتنماذجمنحداثةأكثرتبدولأنها

منقياسيةأكثربمظهرالديزلقاطراتتتميزكما

ترقيماتوتصميمألوانذاتولكنها،البخاريةالقاطرات

وتحتوي.الختلفةالحديديةالسككشركاتتمثلمتعددة

الجسم.وسطفيمحركاتعلىالديزلقاطراتمعظم

مجمعتسمىمفصليةقطععلىالعجلاتوتركب

المحركالتروسوتوصل.الجسمبقاعمثبتالعجلات

وحدتيالديزلنماذجغالبيةوتستعمل.القاطرةبعجلات

تكونوربما.الحقيقيةالقاطرأتلتمثلأكثرأوقاطرات

،تروسأومحركبدون،دميةالنماذجوحداتإحدى

القاطرةمظهرتمثلمازالتفإنها،ذلكمنالرغموعلى

أقل.بتكلفةولكنالحقيقية

عرباتنماذجتتوافر.الحديديةالسكككلاذجعربات

ويمكن،معلبةمجموعاتفيغالباالحديديةالسكك

قطعمنمعظمهاويصنع،وبسيطةقليلةبمعداتتجميعها

المجموعاتمعظموتحتوي.التجميعسريعةالبلاستيكمن

موادعلىالماهرالصانعطقمباسموالمعروفةالممتازةالمعلبة

وفي.والبلامحتيكالمعدنيةوالمواد،الخشبمثل،مختلفة

النماذجأجزاءتقطعالحديديةالسككعرباتنماذجأطقم

ببعض.بعضهاتركيبهايجريثم.المطلوبةالأحجامإلى

مطهليةالقاطراتتكون،المعلبةالمجموعاتمعظموفى

العرباتبدهانالهواةيقومالاخربعضهاوفي،بدهان

أجزاءبتجميعالهواةبعضويقوموبتصميماتهم!.بأنفسهم

اكثر.أوأطقممجموعتىمن

السككنماذجمعظمواقعيةتعتمدوالمناظر.المباني

المجموعة.لمنظرالهاويتصميماتكيفيةعلىالحديدية

خلالمعقدطريقفيالقطاريحركأنللهاويويمكن

لنقلمحطاتوفيوطرقأنهاروفوق،صغيرةومدنأنفاق

.ركابمحطاتأوبضائع

الأبنية،لعملالأطقممنمختلفةمجموعاتوهناك

الهواةويقوم.خامموادمنالأبنيةإنشاءأيضايمكنكما

ورقتجميعأوأسلاكشبكاتبتشكيلالمناظرمعظمبعمل

ومجاري،الوديانوحدود،التلالمعالمفيمقوىكرتون

هذهبتغطيةيقومونثم،والتضاريسالمعالموباقيالمياه

الدهاناتباستعمالالهواةيقومذلكوبعد.بالجصالقشرة

نماذجوإضافةوالحشائحق،الأرضلتمثيلالنسيجيةوالمواد

الطيعي.المنظرلاستكمالوأعشابأشجار

الأنظمةتكونأنيمكن.والمعداتالأنظمةباقي

هاو.كلرغبةمعتمشيامعقدةأوبسيطةوالمعدات

الحديديةالسككلنموذجالألمماسيالنظامويسمح

للأنظمةيمكنكماواحد.وقتفيواحدقطاربتسيير

الوقت.نفسفىقطاراتعدةتسييرتعقيداالأكثر

السككنماذجفىالإشاراتنظاموجودويضيف

النظمبمهامالإشاراتتقومكما،واقعيةلمحةالحديدية

لنماذجتضافالتىالأخرىالنظمومن.الحقيقية

أصواتبتمثيلتقومالتىالصوتيةالنظمالقطارات

المتحمسينبعضويقوم.الديزلوقطاراتالمائيةالمجاري

القناطرمثل،المعداتهذهلمثلعمليةنماذجببناء

هذهمثلولكن.الحجريالفحموقواديسالمتحركة

ويمكن.الألعابقاطراتنظمفىشيوعاأكثرالملحقات

بولحماطة،المتطورةالحديديةالسككنماذجتشغيل

.الحاسوببوساطةأواللاسلكيالتحكم

إدىالدمإمدادفيمفاجئانقطاعالدماعيةالسكتة

تلفأوشلل،عنهاينتجقدطارئةطبيةحالةوهى.الدماغ

فى،الدماغيةالسكتةتحدث.الموتأو،للدماغخطير

أخرىمادةأودمويةجلطةتسدحينما،الحالاتمنكثير

بالأكسجينالدماغإمدادفتقطع،الدماغإلىالدمتدفق

دقائق،بضعمنلأكثرالانسداداممتمروإذاوالغذاء.

الدماغيةالسكتةتنتجوقد.بالدماغدائمتلفيحدث

فيأو،الدماغفينزفافيسبب،شريانينفجرحينماأيضا،

،الدماغعلىضغطالنزفعنوينتج.بهالمحيطالسائل

الدماغتوقفإلىذلكويؤدي،الدماغىالنسيجفيتلف

وظيفته.أداءعن

جميعفي،كبرىصحيةمشكلةالدماغيةوالسكتة

حالاتمن%1وه01بيننسبتهاوتتراوح،العالمأنحاء

الأولى،الدماغيةالسكتةمنينجونممنوكثير.الوفيات

وقد،وظيفتهمنالدماغفقدهمابعضبسرعةيستعيدون

الذينأما.سنواتعدةمدىعلىذلكمنأكثريستعيدون

نأالمحتملفمنأكثرأومرتيندماغيةلسكتةيتعرضون

فىممنهمالدماغيةالسكتةضحاياوأكثربعجز.يصابوا

أكثر.أوسنة6ءعمر

تبعاالدماغيةالسكتةأعراضتختلف.الأعراص

الأعراضأغلبوتشمل.الدماغمنالمتأثرةللأجزاء

جانبعلىالإحساسوفقدان،المفاجئالهزالعموما،

وتعثروالدوار،للبصر،جزئيوفقدان،الجسممنواحد

الشخصية.فيوتغييرات،الذهنىوالارتباك،الكلام

عدةخلالعموما،الدماغيةالسكتةأعراضوتتفاقم

يجبالسببولهذأبدايتها.بعد،أيامعدةإلىساعات
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بسرعة.المستشفىإلىالدماغيةالسكتةمرضىإدخال

الغيبوبةإلىالمرضىبعضعندالأعراضتقدميؤديفقد

خطورةالأقلال-ماغيةالسكتةحالاتبعضوفي.فالوفاة

،السكتاتهذهوشل.يوممنأقلفىأعراضهاتختفي

قبلتأتيغالبا،العارضةالاحتسايةالنوباتتسمىوالتي

.خطورةأكثرسكتات

بسببالدماغيةالسكتا!تأغلبتحدث.الأسباب

التوقف،هذاينتجوؤلى.الدماغفىالدمويةالدورةتوقف

الخثارويحدث.دماغيانسدادأودماغيخثارعنإما

الشرايينمنواحدؤئيالدممنكتلةتتكونحينماالدماغى

هذايكونماوغالبا.اغالدماإلىالدمتنقلالتيالرئيسية

وتشمل.العنقأواغالد!فيعصيديبتصلبمصحوبا

بسبب،الدماغيارالحثمخاطرمنتزيدالتىالعوامل

(،المرتفعالدم)ضغطالدمضغطفرطبمالعصيديالتصلب

،الدمفىادصولسترولمعدلوارتفاعالسكر،ومرض

الشرايين.تصلبانظر:.والتدخين

جزءفيتتكونجاطة،الدماغيالانسداديصاحب

فيالجلطةتسيرثم،القلبفيوغالبا،الجسممنآخر

يمدالذيالدمويالشردأنفيتستقرحتىالدممجرى

مرضىبينشائعةالدماغيةوالانسدادات.بالدمالدماغ

القلب.

فيماحدإلىتساعدهقدكلطالدماغيةبالسكتهالمصابتأهيلإعادة

عودةفورالتأهيلإعادةفينيالشروعشعين.الطبيعيةحياتهإلىالعودة

ممزله.في4العملإهذهتستمرماوعادة،وعيهإلىالمريض

النزفهوالدماغيةللسكتاتالاخرالرئيسيوالسبب

لانفجارنتيجةيحدثالدماغداخلنزفوهوالدماعي.

بسببالدماغىالنزدتيحدثأنويمكن.دمويشمريان

،الدماغوأوردةشرايينفىتشوهأو،الدمضغطفرط

.الدماغشرايينمرضبسبب،السنكبارعندوخاصة

يطلقالذيالنزفمنالنوعوهذا.الدماغىالنزفانظر:

جدارفىخللمنغالباينتج،العنكبوتيتحتالنزفعليه

.الدماغفطدمويشريان

يجب،الدماغيةالسكتاتتفاديأجلمن.الوقاية

.بانتظاملديهمالدمضغطعلىفحصإجراءالناسعلى

المناسب.الدواءتناولالدمضغطمنيعانونالذينوعلى

عمليةتفيدقد،العنقشرايينتصلبحالاتبعضفي

ويوصي.دماغيةلسكتةالتعرضخطرتقليلفي،جراحية

الأسبرينأقراصبتناولالشرايينتصلبمرضىالأطباءا

دماغية.سكتةحدوثمنعفيللمساعدةيوميا،

بالسكتةالسنويالإصاباتعددانخفضوقد

الصناعية،البلادمنكثيرفىكبيرا،انخفاضاالدماغية

الأسبابمنالأطباء!أكدولم،الأخيرةالسنواتخلال

إلىتعودأنهاويعتقدون.ألانخفاضلهذاالحقيقية

وتحسن،الدمضغطفرطمعالجةعلىطرأالذيالتحسن

نأغير.الرياضةممارسةفىوللانتظام،الغذائيةالعادات

فىالازديادفياخذالدماغيةبالسكتاتالإصاباتعدد

الشرقية.أوروبا

السكتةالأطباءيشخص.والعلاجالتشخيص

التوصلوبعد.المريضعلىأعراضهاخلالمنالدماغية

ومكان،الأسبابتحديدالطبيبيحاولالتشخيصإلى

وتبعا.المضاعفاتمنععلىالعلاجويعتمد.الإصابة

بالالتهابيصابأنيمكن،المريضيصيبالذيللعجز

ضرباتواضطرابوالعدوىالسريروبقرحاتالرئوي

القلب.

اللإصابةبعدالتأهيلإعادةمنالهدف.التأهيلإعادة

منفقدمااستعادةعلىالمريضمعساعدةهوبالسكتة

علىعموما،التأهيلإعادةنجاحويتوقف.جسديةوظائف

أطبائه.معالتعاونعلىالمريضقدرةمدى

منرئيسيةبصفةعلاجاالدماغيةالسكتةمرضىيتلقى

طبيعىعلاجإخصائي-االأطباء:منأنواعثلاثة

العلاجإخصائي3-النطقعيوبعلاجإخصائي2-

السكتةمرضىيساعدونالطبيعىالعلاجفإخصائيو.المهني

وسيقانهمأذرعهمتحريكعلىبالشللالمصابينالدماغية

الطيعىالعلاجإخصائيوويستخدم.العضلاتتصلبلمنع

والتدليك،والماء،بالحرارةوالعلاج،الرياضيةالتمارين

ويعمل.اليوميةبأعمالهمالقيامعلىالمرضىلمساعدة
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السكتة،ضحايامساعدةفىالنطقعيوبعلاجإخصائيو

العلاجإخصائيوويساعد.النطقعلىالقدرةفقدواممن

للقيام،والعيناليدحركاتبينالتنسيقعلىالمرضىالمهني

علاجانظر:.الطعاموإعداد،الكتابةمثل،أساسيةبمهام

المهنية.المعالجةالطق،عيوب

الدماغامشعادةكيفيةفىعديدةببحوثالعلماءقام

نأفيالأملتبعثالبحوثوهذه.وظيفتهأداءعلىلقدرته

علىقادرينيومذاتالدماغيةالسكتةضحايايصبح

لأدمغتهم.التامالنشاطاستعادة

المرتفع.الدمفمغط،الحبسةأيضا:انظر

القلب.،التاجيالانسدادانظر:.القلبيةالسكتة

محدية.كمادةواشعنطاقعدىيستخدمغذاءالسكر

فروتالجريبمثلأغذيةمعالسكرالناسويستخدم

بعضويضيفهطعمها.لتحسينوالحبوب(الهندي)الليمون

ويدخل.أخرىومشروباتوالشايالقهوةإلىالأشخاص

.والمرطباتكريمالايحي!مثل،أغذيةفىالسكرالصناع

حوالىالصناعيةالبلدانفيالفرديستهلك،المتوسطوفي

جميعوتستطيعسنويا.السكرمنكجم04إلى03

الذيالسكرمعظمأنغيرالسكر،إنتاجالخضراءالنباتات

السكربنجرأوالسكرقصبمنيأقىالناسيستهلكه

هوالسكروهذاالسكروز.يصمى!كرأينتجاناللذين

وهناك)السكرية(.السكروعاءفىالناسبهيحتفظالذي

والحليبالمصفىالنشادقيقتشملللسكر،أخرىمصادر

الأغذيةمنفئةإلىالسكرينتمى.والعسلالقيقبوعصير

بالطاقة.والحيوانالنباتتزودالتيالكربوهيدراتتسمى

الأحواءفيويممو،الرئيسيةالسكرمصادرأحدهوالسكرقصب

احسويجفباليد،السكرقصسبمعظميقما.المداريةوشبهالمدارية

لالآلة.يحصدبعضه

عمليةوتزيلللغذاء،استخدامهقبلالسكر)ينقى(ويكرر

والصحة،للنمومهمةأخرىومغذياتفيتاميناتالتكرير

للطاقة.كمصدرفقطيفيدالمكررالسكرفإنولذا

نإ:الأسنانأطباءخاصةالأطباءمنالعديدويقول

وإن،اللازممنأكثرالسكرمنكميةيستهلكونالناس

تسوسخطورةيزيدقدالسكرمنكبيرةكمياتتناول

.المطلوبعنزائداالشخصوزنويجعلالأمشان

الناسمنالعديديمستخدم،المشاكلهذهولتلافى

منبدلأوالسكارينالإسبرتيممثلاصطناعيةمحليات

الصناعية.المحلياتانظر:السكر.

السكراستخدامات

العالمهـمولم!ظميستخدم.الغذائةالصناعةفي

فيالمتناولالسكرمعظمويدخلالغذاء،فىالسكرمن

،المثالسبيلعلى(.خاصةبطريقة)محضرةمعالجةأغذية

والهلاموالمربياتالمعلبةوالفاكهةالحلوياتتشتمل

اسمكر.منكبيرةكمياتعلىجميعهاوالمرطبات

الخابزمنتجاتمنالعديدإلىأيضاالسكرويضاف

طازجة.بهاوالاحتفاظنكهتهالتحسين

منهالكثيرلكنصور،بعدةالسكرالمصنعونويبيع

وبعض(.صغيرة)حباتبيضاءحبيباتصورةفىيباع

فيبكثرةويستخدم،مسحوقسكرإلىيطحنالسكر

فيغالبا)المستخدمالبنىوالسكر.الكعكتغطية

معالسكربدبسمطعممركزشرابمنمزيجالخبيز(

السكر.

الغذائيةغيرالصناعاتتستخدم.أخرىصناعاتفي

لصناعةالسكرمنالعالممحصولمنضئيلةكمية

معتدلةأجواءفىينموللسكر،رئيسىمصدرالسكربنجر

أوراقإزالةبعدتحصدالتىالكبيرةجدورهفيالسكرويخزن

.تاتالمبا
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لخلطالسكررستخدم،المثالسبيلعلى.مختلفةمنتجات

بعضوتحتوي.البلاستيكوعملالجلودودباغةالإسمنت

.المقبولغيرطعمهالإخفاءالسكرعلىالأدوية

تكريرعمليةمنناقيخةمعينةمنتجاتأيضاوهناك

،المثالسبيلعلى.غذائيةغيرأصناففىتدخلالسكر

تفلتسمىمادةالىسكرقصبمنالسكرإزالةبعدتتخلف

وألمصئالسكر،طإقةكمصدرحرقهايتمالسكرقصب

.ابىرانألواحفيأواورقصناعةفيإدخالهايتم

السكرأنواع

ثنائيوالسكريدأحاديالسكر،مننوعانهناك

النقية.الصورةفي!بيضاءبلوراتوكلاهماالسكريد.

أنواعأبسطهيالسكري!.أحاديةالأنواع

الجلوكوزوالفركتوز.وتشملالكربوهيدرأت،

أما.الدمفيالكربوهيدراتأنواعأهموالجلوكوز

الفاكهةفيؤيوجدليفولوز،أيضاويسمىالفركتوز

.واتلخضراوا

سكرينمنادسكريدالثنائيةالسكرياتتتكون

يمكن)السكروز(الفائيالسكر،المثالسبيلعلى.أحاديين

السكرياتومنوفركتوز.جلوكوزإلىبانزيماتتحلله

ويوجدوالمالتوز.اللاكتوزالأخرىالشائعةاسمكريدثنائية

أما.الأدويةبعضصنعفيويستخدمالحليبفياللاكتوز

وغذاءالخبزإنتاجفيفيستخدمالنشامنالنابخالمالتوز

.الأطفال

السكرمصادر

الرئيسيانالمصدرانهماالسكر.وقصبالسكربنجر

معتدلةأجواءفيالسكربنجرينمو.العالمفيللسكر

قصبأما.للنباتاللحميالجذرفيالسكروزويخضن

المداريةالأجواءفيينموطويلعشبينباتفهوالسكر

منولمزيد.لمميقانهفيالسكروزويخزن،المداريةوشبه

بنجرانظر:للسكر،المصادرهذهحولالمفصلةالمعلومات

السكر.قصبالسكر،

منتتكون.أخرىونشوياتالمصفىالنشادقيق

إلىالنشوياتتحللأنويمكن.متنوعةسكريات

،أنزيماتأوحمضمعبخلطهاوذلكمنفردةسكريات

منالذرةسكرربينتج،المثالسبيلعلىتسخينها.ثم

منمنتجشسرابوهو،الذرةلدقيقالكاملغيرالتحلل

والمالتوز.الجلوكوزمنمعظمهيتألفالشاميةالذرة

مثللأغذيةنكهةإعطاءفيالشرابهذاويستخدم

الذرةسكرمعظموشكون.السلطةوصلصةالحلويات

الجلوكوز،من(الذرةدقيقمنأيضا)المشكلالصلب

ينتجالفركتوزعاليسكرربيسمىلمائلوهناك

إلىالذرةدقيقفىالموجودالجلوكوزبعضبتحويل

آلة.فيوضعهثمطوليا،وتقطعهالقصببغسلالمصمعونيقومالسكر،قصبمنحامسكرعلىللحصولعلىالحصوليتمكيف

المممكرجهاعنليلنالثبيعلفولعصس!اثتسحينمركز!المثمر!محهيسممىلصمحامعظماالتبضلإخروخعاع!لتفرسكرالسكرقصبمنخامسكر

.الخامالسكرعلىللحصولالمركزالمترارب

ساصءوماحيرالقص!عصيرقص!السكر

يغتفرءعاومرلتمح
مخررسكر،سلىة
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منبدلأالفركتوزعاليالذرةشرابويستخدمفركتوز.

.مرطباتعدةوفىكثيرةمخبوزةأصناففىالسكروز

المصفى.النشادقيق،الذرةسكرربانظر:

الذيالرحيقمنالنحلتصنعهحلوسائل.العسل

سكرإلىالرحيقمنالسكروزوتحولالأزهار،منتجمعه

والسكروالجلوكوز(.الفركتوزمن)مزلمتعادلمحول

أيضايحتويالذيالعسلفيالرئيسيالمكونهوالمحول

.أخرىمغذيةوعناصرفيتاميناتمنقليلةكمياتعلى

النحل.عسلانظر:

الأوعيةفييسري)سائ!!النسغهو.القيقبشراب

منمعينةلأشجارالمركزوالغذاء(الماءمعهحاملاالنباتية

طعميأخذلكنهالسكروزمنغالباويتألف،القيقب

التصنيع.أثناءتتكونالسكروزغيرمركباتمنالقيقب

واالمحلاةالرقيقةالفطائرعلىالمركزالشرابالناسويصب

نكهةلإعطاءالمصنعونويستخدمه،أخرىأغذيةعلى

معينة.لحلويات

سكرأيضايسمىالذي-اللاكتوزيوجد.الحليب

وأالحلوبة)الحيواناتالثديياتجميعحليبفي-الحليب

حليبمنتجارياعليهالحصولويتم(.للحليبالمنتجة

منسائلثانوي)منتج،اللبنمصلومنالدسمامنزوع

(.الجبنصنععملية

عملياتمنثانويمنتج)المولاس(.السكردبس

يتراوحماعلىيحتويالسكر،وبنجرالسكرقصبتكرير

الخصوصوجهعلىويستخدمالسكر.من%5.و04بين

المواشي.وعليقةوالحلوياتالكحوليةالمشروباتصناعةفي

الكثيرمستخلصاتإلىأيفهماترجع)مولاس(دبسالكلمة

الشراب،المثالسبيلفعلىللسكر.الحاملةالنباتاتمن

)مولاسا(.دبسايسمىالسكريةالذرةنباتينتجهالذي

.الذرة:انظر

السكرإنتاج

إلىالسكرقصبسيقانتنمو.القصبسكرعمل

قصبويحصدأمتار.وخمسةمترينبينيتراوحارتفاع

مممنع،إلىالمصرومالقصبويؤحذ.بالالةأوباليدالسكر

عصرآلةفىتوضعثمطوليا،وتقماالسيقانتغسلحيث

آلاتوتقومالسكر.يذوبحتىساخنماءأحوأضفيأو

منالسكريالسائلوإخراجالقصببتمزيقالعصر

منالسكرمنالمزيدالماءرشاشاتتذيبكما،السيقان

عصيروالسكرالماءخليطويسمى.المهشمةالسيقان

للتكرير.بعدئذيؤخذالذيالقصب

القصبعصيريسخن.الخامالسكرعلىالحصول

الجيرإليهويضافبالماء،مخففايزاللاالذي

السكرإنتاجفيالأولىالبلدان

.أم399سسةفيالمشحةالسكرأطناد

.......الهند

"....البرازيل

4..الصين

الأمريكيةالمتحدةالولايات

ألمايا

فرن!ا

لياستراأ

كوبا

يااوكرأ

........

متريطن0.535.11

........

متريط!7759..00

........

متريطن،8"35،".

........

متريطن،876.6""

ا......

متريط!4لم003861

ا......

متريطن4.،783".

....."

متريطن00.004.4

....."

متريط!00.47351

....."

متريطن00.212.4

ا....

متريطن3لأ)743..

ثم،الشوائبلترسيب(الكالسيوم)هيدروكسيد

وبعدالزائدالجيرلإزالةالكربونأكسيدثانييستخدم

صهاريجفيالمصفىالعصيربوضعالعماليقومذلك

الماءمعظمشبخرحيث،كبيرةتبخير()أجهزةمبخرات

منلابدلكن.الحلاوةوشديدغليظاالعصيرويصبح

تتشكلحتىالمركزالشرابمنالماءمنالمزيدإزالة

السكر.بلورات

شكلهامفرغةكبيرةأوعيةفيالمركزالشرابيسخن

السكرويحترقالزأئد.الماءلإزالةوذلكالقبةيشبه

غلياننقطةيخفضالتفريغلكن،بسهولةالسكروشراب

استمرارعندحتىيحترقلابحيثالمركزالشراب

التسخين.

الشرابفيالحجمكبيرةسكربلوراتتشكيلوبعد

طرد)جهازنابدةفيالخليطيضئالعمال،الكثيف

الشرابمعظمويفصلجداعاليةبسرعاتتدور(مركزي

79علىالمتبقيالخامالسكرويحتوي.البلوراتمنالمركز

يشحنالتيالصورةهيوهذهوز.س!%99إلى

لاخر.بلدمنالسكربهاالمصدرون

البنيالخامالسكريمرأنيجب.القصبتكريرسكر

نقىأبيضسكرعلىللحصولإضافيةمراحلبعدةالمصفر
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البنىلونهالخامالسكريعطيالذيالغشاءويزال.للمائدة

يصبثمالماء،فيا!2بلوراتتذاب.بالغسلالمصفر

منخفضصافياسائلايصبححتىمرشسحاتخلالالمحلول

ثانية.مرةبلوراتنتت!حتىالسائليبخروبعدها،اللون

نقيأبيضسكروي!خرجالنابذةفيثانيةمرةالبلوراتتدار

يمتصحيث،قينميف)براميل(أسطواناتإلىالالةمن

وأخيرامتبقيةرطوبةأيالأسطواناتفيالساخنالهواء

للتسويق.ويغلفالسكريعبأ

التبخيرأثناءبطوراتيكونلاالمركزالشرابوبعض

مراتعدةالعمليةتعادلذا(،المركزي)الطردوالتدوير

الشرابويستخدمالبيضاء،البلوراتمنالمزيدلتكوين

البني.السكرلعملبعدئذالمتبقي

منالسكربنجراستخمساجبعدالبنجر.سكرعمل

شرائحإلىوتقطيعهغس!4ليتمالمصنعإلىيشحن،الأرض

انتشارأوعيةفيالرقاذ،توتوضع،رقاقاتتسمىرفيعة

دبسمعوتخلطتج!فثممنها،أسمكروإزالةلنقعها

إ.الماشيأعليقةلصناعةالمولاسأوالسكر

ويعالبالجير،الرقاقاتنقعمنالناتجالمحلوليسخن

لإزالةالكربونصسيدأثانييضافثم،الشوائبلترمحيب

لإزالةالعصيريرفمحذلك،بعد.المحلولفيالجيرمنالزيادة

منهيزالرقيقاعصيراالمصفىألمحلولويعسمىالشوائب

صناعةعمليةتصبح،وعليهالسكر.ليتبلوربالتبخيرالماء

منالسكرصناعةعملب،نفسالسكربنجرمنالسكر

سكرتصنيعيتمقد،البلدانبعضفىلكنالسكر.قصب

البنجرسكرمصانعلأر،واحدةخطوةأوعمليةفيالبنجر

.الخامالسكرلاتنتج

السكرصناعة

فيالسكرمنكلضريطنمليون011حواليينتج

إنتاجفيالعالمدولالهندوتتصدر.عامكلالعالمأنحاء

وتعد.المتحدةوالوألاياتوالصينالبرازيلوتتبعهاالسكر،

توفرحيثأستراليا،لاقتصادأهميةذاتالسكرصناعة

ويصدرالبلد،ذلكيستخدء4الذيالسكرجميعالصناعة

كوينزلاندفيويزرع.الكليالإنتاجمن8%0حوالي

أستراليا.سكرمن%59حواليوحدها

لاريخيةنبذة

جنوبجزرسكانصأزرالسكر.قصبمنالسكر

سنة.0008علىيزيدمامنذالسكرقصبالهادئالمحيط

الهندفيواسعإطاقكلىالنباتاتزرعتكما.مضت

فيالخصوصوجهعلي،السكرقصبذكروقد.القديمة

الانيعرفماإلىالمقدونيالإسكندربهاقامبعثةسجلات

.م.ق325سنةفيبالباكستان

إلىالهندمنالسكرقصبوتكريرزراعةانتشرت

أوروباإلىتصللمولكن،.مق001سنةحواليالصين

طريقعنالمسلمونأدخلهأنبعدم636سنةبعدإلا

عشرالخامسالقرنمنمبكروقتوخلالالأندلمى.

إفريقيافيالسكرقصبالأوروبيونزرع،الميلادي

المستوطنونزرعثم،الأطلسيالمحيطجزروفيالشمالية

الغربيالشاطئعلىالسكرقصببعدفيماالبرتغاليون

الملاحأخذام394سنةوفي.البرازيلوفيلإفريقيا

فيجزرإلىالقصبسكركولمبوسكريستوفرالإيطالى

الكاريبي.البحر

نصففىللسكر)مصنع(مطحنةأولأنشئتوقد

الانيعرفمافيام551لمشةالغربيةالأرضيةالكرة

اليسوعيونالمنصرونأحضروقد.الدومينيكانبجمهورية

عاموفى.ام751سنةفيلويزياناإلىالسكرقصب

أوللويزيانا(من)مزارعمنديزأنطونيوأنشأأم197

نيوفيالشماليةأمريكاأراضيفيللسكر)مصنع(مطحنة

أورليانز.

بجنوبتاونكيبمدينةمنالسكرقصبوانتقل

الأسطولعلىام788عامفيأسترالياإلىإفريقيا

التينورفوكجزيرةفيمرةلأولالقصبوزرع.الأول

نقلتثمأستراليا،شمرقالهادئالمحيطجنوبفيتقع

كانتحيثام،821عامويلزساوثنيوإلىمنها

وخلالكبير.حدإلىمناسبةالمناخيةوالظروفالتربة

مزارعانتشرتالميلاديعشرالتالحمعالقرنونهايةوسط

لأستراليا،الشرقىالساحلطولعلىالسكرقصب

الوقتوفي.الجنوبيالبحرجزرمنالعمالةمستخدمة

فىجرافتونمنأستراليافيالقصبمزارعتمتدالحاضر

كوينزلاندفيمولمسمانإلىالجنوبفيويلزلحماوثنيو

.الشمالإلى

ومصربابلسكانزرعالسكر.بنجرمنالسكر

وجدام474لممنةوفىالسكر.بنجرواليونان

نأمارجرافسيجيسموندأندرياسالألمانيالكيميائى

منالمأخوذالسكرنفسهوالسكربنجرمنالسكر

أتشردفرانسطورأم997عاموفىالسكر.قصب

لاستخراجعمليةطريقةمارجرافتلاميذأحدوهو

السكرمصانعظهرتوبعدهاالسكربنجرمنالسكر

وروسيا.أوروبافىبسرعة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الذرةسكرربالجلوكوز

السكروزلحلوياتا

الفروكتوزالسكردبس

لكربوهيدراتاالدكستروز
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(؟الشر!)حدالإسلاميالفقةفيالعقوبةانظر:السكر.

)أسبابه(.الكحويئ

الجلوكوز.انظر:.العئبسكر

الفروكتوز.:انظر.كهةالفاسكر

السكر.:نظرا.القصبسكر

(.)الحليبالسكر:انظر.للبناسكر

ال!خبناشريمناثنينتشملعائلةاسمسكرددر

والابن.الوالد:الأمريكية

وتشارلز(م0391-م4581)لأباسكربنر،تشارلز

الثانىالعضوينكاناأم(،0918529)الابنسكربنر

إنشائهامنذللنشر،سكربنرمؤسسةرأسااللذينوالثالظ

.ام846عامنيويوركمدينةفي

وأطلقوالدهشركةتنظيمالأبسكربنرتشارلزأعاد

.أم878عاموذلكوأبنائهسكربنرتشارلزشركةعليها

المؤسسةنشرت،ابنهوتوجيهاتتوجيهاتهعلىوبناء

الأبولد.المؤلفينمنكثيرشهرةفىساهمتأعمالا،

.نيويوركمدينةفيوالابن

مستخدمةكانت.الصيدلانيةالموازينوحدةسكرويل

العقاقير.قياسفيواسعنطاقعلى

جم.ا)692أيقمحة02يساويالسكروبل

،المعروفالمائدةدسكرالكيميائيالاسمالسكرور

الموادباسمتعرفالأطعمةمنفئةإلىوينتمي

هوالذيالضوئيللتركيبنتاجوهي.الكربوهيدراتية

منالسكروزويستخرج.النباتاتفيالغذاءصنععملية

واسعنطاقعلىويمستخدمالسكر،وقصبالسكر،بنجر

أص!.222"110هىالكيميائيةوصيغته،محليةكمادة

تفسدالتيالدقيقةالحيةالكائناتالسكروزويقتل

لبعضبالنسبةحافظةمادةيستخدم،ولذلك،الطعام

،والمربيات،الفواكهالخصوصوجهوعلى،الأطعمة

الصناعةفيالمستخدمةالموادتحضيرفيويستخدم.والهلام

وحمضوالجليسرينالإثيليالكحولمثلوالطب

الستريك.

السكر.:أيضاانظر

-782هـ،752-212)سعيدأبو،السكري

بنالرحمنعبدبنعبداللهبنالحسينبنالحسنم(.888

النحويسعيد،أبو،السكريالعترصفرةأبيبنالعلاء

حاتموأبا،معينبنيحيىسمع.الثقة،الراوية،اللغوي

بنومحمد،الرياشيالفرجبنوالعباس،السجستاني

عبدبنمحمدعنهواخذ.وغيرهمشبةبنوعمر،حبيب

يقرئدينا،صادقاثقةوكان،وغيرهالتاريخيالملك

أحدعنينتشرمالمالأدبكتبمنعنهوانتشر،القرآن

فيمرغوبا،والأنسابباللغةالمعرفةحسنكان.نظرائهمن

كتاب:الكتبمنالنديمابنلهذكر.لصحتهخطه

:وقالالنباتوكتاب،تأليفهفيجود:وقال،الوحولق

كتاب:كتبهفىياقوتزاد.بخطهيسيراشيئامنهرأيت

؟والقرىالمناهلكتاب؟النقائضكتابالهذليينبمأشعار

.السائرةالأبياتوحضاب

الشعراءمنجماعةأشعارتجميععلىالسكريعمل

القيس،امرؤالشعراء:هؤلاءومن.القبائلمن،الفحول

وتميم،الخيمبنوقيس،الجعديوالنابغة،الذبيانيوالنابغة

والحطيئة،وزهير،،والأعشى،الصمةبنودريد،مقبلبن

وغيرهم،باهلةوأعشىنويرةبنومتمما،ومهلهلولبيد،

وغريبه.معانيهعلىوتكلم،نواسأبيشعروعمل

وأشعار،هذيلأشعارمنها:عملفإنه،القبائلأشعارأما

وأشعار،يربوعبنىوأشعار،ربيعةبنيوأشعار،شيبانبني

وغيرهم.ضبةبنىوأشعار،كنانةبنيوأفمعارطىء،

ديوانشرحبمالهذليينديوانشرح:مؤلفاتهومن

.الفرزدقديوانشرحزهير؟بنكعب

أصنافأحدتمثلالتيالكربوهيدراتمنالسكر؟ت

الدهونمنكلتمثلبينماالثلاثةالرئيسيةالغذاء

وفقاالسكرياتوتصنف.الاخرينالصنفينوالبروتينات

وهوالسكريدأحادياتتشمل.الكيميائىلتركيبها

فيالموجودالسكرأيالجلوكوز،وتضم،الأبسطالتركيبة

أنواعمنكغيره-يمكنلاالسكريدوأحادي.الدم

طريقعنأبسطكربوهيدراتإلىتجزئته-السكريات

ويتكون.معينةإنزيماتبفعلأو،الخففبالحامضمعالجته

جزيئينمن-(المائدة)سكرالسكروزمثل-السكريدثنائي

أكسجين.ذرةطريقعنمعامرتبطينالسكريدأحاديمن

تتكونأنفيمكنوالسليلوزكالنشاالسكريدعديداتأما

ببعض.بعضهاالمرتبطةالسكريدأحادياتآلافمن

انظر:،السكريداتلجزيئاتبيانىرسمعلىوللحصول

.الكربوهيدرات

لنشا.ا:أيضانظرأ

التولوينمنمكونةاصطخاعيةمحليةمطدةالسكرين

،مرة003بحواليالمائدةسكرحلاوةيفوقوهو.والنفط

قيمةعلىيحتويولاكربوهيدراتعلىيحتويلاولكنه
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ويستخدم.تذوقهع!بمرطعمعلىينطويكما،غذائية

أوزانهمتخفيفيريدونالذينوكذلكالسكرمرضى

وهو.واسعنطاقعلإ،المائدةسكرمنبدلأالسكرين

ويستخدم.سائلا)ومسحوقأوأقراصشكلفييصنع

منمختلفةأنواعفيالسكرينالصناعاتأصحاب

الحراريالسعرذاتالغازيةالمشروباتمثل،المنتجات

والمربىاسمكر،منالخالي)اللبان(والعلكالمنخفض

الفواكه.سلطةومحلإاتوالفطائر،)الهلام(والجيلي

السكرينعلىأبرسيتالتيالفحوصبعضوتفترض

السرطا)،.مرضفيأحياناتسببهإمكانية

فهلبيرجئتسطخطينالعالمالسكرينمادةاكتشف

يباعوظل.ام987عامهوبكنزجونبجامعةالكيميائى

وصيغتهالميلاديالعشرينالقرنأوائلمنذتجاريةبممورة

ح.46+203حاأ*5لكيميائيةا

الصناعية.المحلياتأيضا:انظر

تمام(.095ا-52)0الخامسسكستس

عامفيالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةباباانتخابه

متأنيةتنظجمإعادةءنمسؤولأسكستسكان.ام585

ومركزية.قوةأكثربابويةإدارةوكون،للبابويةوثابتة

الجنةأبرشية51فيبتنظجمهموقامكاردينالأ07وحدد

الدينيةالكنيسةونلتمزكلعنمسؤولةلتكون(كرادلة

الدينية.وغير

باوو"مميزةباثارروماعلىبصماتهسكعستسترك

علىيشتمل،صكثفبناءبرنامجعاتقهعلىأخذحيث

كنيسةوقبةتيرانلاقصرإلىالمياهلسحبقناةعمل

التيالطرقمنأ.اسعةشبكةببناءقامكما،بطرسالقديس

بصورةالكاثوليكيةوالكاتدرائياتبالكناشروماتربط

بكلالسيطرةباستعادةانتخابهبعدقامماوسرعان.مباشرة

البابوية.الدولسمىلىإيطاليا،وسطفيمنطقةعلىقسوة

الإيراداتزيادةلضط!منطائلةأموالفائضالباباجمع

الضريبية.

بنديتوسانقرببإيما،لياجروتاميرفيسكستسولد

الجماعةإلىانضمبيريت!،.فليساسمهوكانترونتو.ديل

عمرهمنعشرةاعيةالثافيكانعندماالفرنسيسكانية

مأ566وفيهـنجولأ.منصراعملهمنالشهرةواكتمسب

كاردينالأتعيينهتم،.للجماعةالعامالأسقفيالنائبصار

.ام057عام

بينمنيعدأم(.49/4أ-41)4الرايعسكسش!

.أم471فيانتخابهتملمممعة.النهضةعصربابواتأسوأ

،عهدهفتراتمعظمعلىالإيطاليةالسياسيةالأمورهيمنت

فيوالفنونالغربيةللمعرفةشهيراونصيراراعياكانوقد

الأوروبية.النهضةعصر

فىروفيريديلافرنسيسكوباسمسكستسولد

الجماعةإلىوانضملمحايطاليا.سافوناقربلجيوريسيلي

كعالمشهرةواكتسب،الفرنسيسكانيةالدينية

الروحية،اهتماماتهتقلصتانتخابهوبعد.باللاهوت

ستةوعين،البابويةالمناصبأسرتهلأفرادخصصعندما

فيسكستسوتورط.كرادلةوإخوانهأخواتهأبناءمن

فلورنساقائدميدتشىديلورينزولاغتيالعائليةمؤامرة

وقتللورينزوجرحالمؤامرةوبعدجوليانو.وأخيه

جماعةبينالحروبمنسلسلةتتابعتوبهذاجوليانو.

المنافسة.الإيطاليةوالقوىالبابوات

لعصرحضارةمركزإلىروماتحويلسكستصحاول

لمكتبةدائممقرأولبتوفيروقام.الأوروبيةالنهضة

شيدكما.الرومانيةالأكاديميةدراساتلدعم،الفاتيكان

أيضاسكستسوبدأ.باسمهسميتالتيسستاينكنيسة

إلى،الوسطىالعصورفيتعيعقمدينةمنرومامدينةنقل

الأوروبية.النهفمةعصرتعيعقمدينة

بنصفوانم(.772-؟أهـ،55-)؟السكسكى

،محدث.حمصأهلمن،السكسكيهرمابنعمرو

والنسائي،الرازيحاتمأبىمثلالأئمةمنعددوثقه،ثقة

بسربنعبداللهعنروى.والعجليسعدوابن

الحضرمي،عبيدبنوشريحنفير،بنوجبير،الصحابي

!!سحاقوأبوالمباركبنعبداللهعنهروى.وغيرهم

وإسماعيل،مسلمبنوالوليدالوليد،بنوبقية،الفزاري

وغيرهم.،عياشبن

القرنفيإنجلتراعلىسيطرجرمانيشعبالسكسون

ضمنمنوالجوتالإنجليزوكان،الميلاديالخامس

نفسه.الوقتفيبريطانياغزتالتيالجرمانيةالشعوب

الأنجلو-المملكةوكونتالمجموعاتهذهوامتزجت

عامالنورمنديالغزوحتىاستمرتالتيسكسونية

الغزو.،النورمندي:انظر.م6601

السكسونبطليموسالقديماليونانيالجغرافيذكر

الميلاد.بعدالثانىالقرنبدايةفيآلفهالذيكتابهفى

منطقةفييعيشونالسكسونإن:بطليموسوقال

)شلزويغسكسونياباسمتعرفالتيالدنماركجنوبي

غزواوقد،بالحربمولعشعبوهمحاليا(،ألمانيافيم

الميلاديالرابعالقرنأواخرفيالرومانيةالاراضي

والإمبراطورجوليانالإمبراطورحكمفترةخلال

كان،الميلاديالسادسالقرنوبحلول.فالنتينيان
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الغالبلادساحلطولعلىاستقرواقدالسكعسون

القربنوخلالواللوار.ألبهنهريبينحاليا()فرنسا

بريطانياالس!صسونغزا،الميلاديينوالسادسالخامس

فىواستوطنواالمنطقةقطنواالذينالسلتيينوهزموا

بريطانيا.وغربيجنوبي

السكسونشارلمانهزمالميلاديالثامنالقرنوفي

النصرانية،اعتناقعلىوأجبرهم،القارةفىبقواالذين

بلادوصارت.إمبراطوريتهمنجزءالتصبحبلادهموضم

سكسونيون.-الأنجلوانظر:.ألمانيامنجزءاالسكسون

مساحتهاتبلغألمانياووسطشرقفيمقاطعةسكسوئيا

2.كمأ03)08

الشرقىالجزءأصبح،الميلاديعشرالخامسالقرنوفي

أطلقتالتيفيتينعائلةحكمتحتسكسونيادوقيةمن

إلىسكسونياضمتام871وفيسكسونيا.اسمعليه

العالميةالحرببعدجمهوريةوغدت،الجرمانيةالإمبراطورية

عاممنألمانيةومقاطعةأم(،-189أم19)4الأولى

السوفييتيالاتحاداحتلوقد.أم49ءعامإلىام919

الحربفيألمانيااستسلمتأنبعدسكسونيا)سابقا(

أم(.459-أ)93!الثانيةالعالمية

سكسونياكانتأم529إلىام949عامومن

إلغاءوتم.اسسابقةالديمقراطيةألمانياجمهوريةفيمقاطعة

ومن،أم529عامفيسياسيةوحدةبوصفهاسكسونيا

وشمنيتز.،ودرزدن،ليبزجمقاطعاتإلىقسمتثم

فىشتاتماركصكارلمقاطعةاسمهاكان)والأخيرة

أم(.99و.بمأ539بينالواقعةالفترة

أعيد،أم099أكتوبرفيايلالمانيتينتوحيدإعادةوبعد

ألمانية.مقاطعةلتكونسكسونياتشكيل

السبعة.الأسابيعحرببمدرزدنأيضا:انظر

منتتكون.النحاسيةالموسيقيةالنفخألاتمنالسكسية

الطرففىالجرستشبهوفتحة،طرففيفملهأنبوب

مفاتيح.تسمىصغيرةبقطعمغطاةوفتحات،الثانى

مسطحةقصبةعلىالموسيقىينفخ،الالةولتشغيل

اليد،بأصابعالمفاتيععلىويضغط،الالةفمفيموجودة

آلاتوأكثر.الأخرىبأصابرإليدالفتحاتوتسد،لتنفتح

هيأدناهاإلىالنغمدرجاتأعلىمنانتشاراالسكسية

.الأولوالجهيروالصادحوألتو،السبرانو،

حواليفيالسكسيةآلةساكسأدولفاخترعوقد

وفرق،الرقصوفرق،الموسيقيةالفرقوتستعملها.ام084

الأوركستراالاتضمنالآلةبهذهويعزفالجاز.موسيقى

.الأحيانبعضفي

صممتمواصلاتوسيلةالأنفا!!حدلدسكك

بسرعة.مقاصدهمإلىالناسمنكبيرةأعدادلنقل

الحضريةالمناطقفيجدوىأكثرالأنفاقحديدوسكك

بطءإلىالكثيفالمرورحركةتؤديحيث،المزدحمة

حديدسككاستخدمتوقد.السيارةأوبالحافلةالتنقل

الصناعةانتشارلكن،البضائعنقلفىأيضاالأنفاق

هذاعلىقضياالشاحناتاستعمالعلىوالإقبال

.المدنمعظمفيالالشخدام

أحدها:الأنفاقحديدسككمنأنواعثلاثةوهناك

بحفرالإنشاءفريقيقومحيثا!لفتوح،القطعيسمى

وعند.عميقةخنادقفيالحديديةالسككوبناءالشوارع

منأعمقالطريقيناحدقاعالعماليحفر،حطينتقاطع

فوقآخرغطاءأوبلاطةالإنشاءفريقوضعوإذاالآخر.

حديدسككاسمالأنفاقحديدسككعلىأطلقالخندق

حديدلسككالثالثالشكلإنشاءوشم.المغطىالقطع

الأرضخرمأوثقبطريقعنالانبوبالمسمىالأنفاق

ارتباكإحداثدونمناسبعمقعندلسطحهاموازياخرما

واحدلاتجاهالإنشاءاتمنالنوعهذاويكون،السطحعلى

مستطلةالمفتوحالمقطعأنفاقوتكونمعا.للاتجاهينأو

الغالبفيالأنبوبحديدسككأنفاقتكونبينما،الشكل

أنفاقحديدسككأنالمعروفومن.دائريةنصفأودائرية

سككأما،الغالبفيالمستطجلالنوعمننيويوركمدينة

الدائرية.نصفغالبافهيأخدنأنفاقحديد

تكونبحيثالأنفاقحديدسككأبنيةتصميميتما

خلالللخارجالمستهلكالهواءسحبويتم،جيدةالتهوية

كما.مراوحطريقعنللداخلالنقىالهواءودفعمنافذ

فتحركالأنابيبداخلا!لكابسبدورالقطاراتتقوم

.الأنفاقفيالهواءمنكبيرةكميات

سكةتمتلكمدينةأوللندنكانت.تاريخيةنبذة

بالقاطراتيعملأنفاقخطافتئأولوقد.أنفاقحديد

)قيعميقنفقأولافتتحوكذلك.أم863عامالبخارية

.أم098عامالكهربائيةالقطاراتفيهتعملأيضا(لندن

الجديدةالأنفاقحديدسككتعملالحينذلكومنذ

بعضوكانتأم،09.عامبارلسمترووافتتحبالكهرباء.

ذاتكثيرةمدنأوروباوفي.هوائيةإطاراتذاتقطاراته

وبرلين،،وبرشلونة،أمستردامومنها:،أنفاقحديدسكك

ومدريد،،ولشبونة،وهامبورجوجلاسجو،،بعستوبواد

وفيينا.،وستوكهلم،اموروترد،وروماوسلو،وأ،نوميلا

اسمالشماليةأمريكافيالأنفاقحديدسككعلىويطلق

الطرقذاتالشماليةأمريكامدنومن.التحتيةالطرق

وسان،وفيلادلفيا،ومونتريالوشيكاغو،،بوسطن:التحتية

التحتيالطريقكان.العاصمةوواششطنفرانسيسكو،



وتعتبرام863عامتدشيهاتم،لندنمدينةفيالأنفاقحديدسكك

الأنبو!اصمعليهاوبعلق.العالمفيالأنفاقحديدسككأقدممن

داثرية.شبهأنفاقخلالالحديدسككمعظمتجري.عامبشكل

تحتيطريقأولهو7918عامافتتحالذيبوسطنبمدينة

سككأنشئت،بيةالجنيمأمريكاوفي.الشماليةأمريكافي

.3191عامأيريسبوينصرمدينةفيالأنفاقحديد

مدينةأنفاقحديدسكاثشبكةافتتحتأستراليا،وفى

عامملبورنمدينةشب!حةوافتتحتأم،126عامسيدني

سككشبكةمنجىزءأولدخل،سنغافورةوفي.4891

367الأنفاقحديدسكك

المدينةعبرتمتدسيديبواشنطنالعصريةالأنفاقحديدسكك

تسقلاتهمفىالأنفاقشبكةالركابآلافويستغلوضواحيها.

اليومية.

طوكيومدينةشبكةوأفتتحت.ام989عامفيهاأنفاقحديد

فيحديديةسككشبكاتهناكواليومأم،127عامفى

أنفاقحديدسككأولوأفتتحت.باليابانأخرىمدنعدة

العمل،فيالقاهرةمترووبدأ.8491عامكلكتابمدينةبالهند

.1871عامإفريقيا،فينوعهمنالأولوهو

النفق؟الكهربائيالحديديةالسكةخطأيضا:انظر

القاهرةفيالأنفاقمترو
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(أعلاه)الصورةالسريعالقطارويسالر.عاليةسرعةذاقطاراتعمىوهىفي(حى)تيبالأحرد!المعروفالفرنيالقطارهوالعالمفيركابقطارأصع

منمتزايدةاعداداولكن.المدنلينالمسالري!أغل!تحملالساشليالقطاراتكات.كماساعة003إلىسرعتهوتصلفرلسا،عربيومدنلاريسلير

الشص.وعملياتالمضابع!لمندحلهامعظمعلىالحديديةالسككتحصالىح!ت!ى،الطهائراتأوالسياراتاستحدامإلىالأيامهدهتميلالاير

الحدلدلةالسكك

مىمه

كلففي،النقلوسائلأهمإحدىالحديديةالسكك

علىالقطاراتآلافتجري،العالمأنحاءجميعوفىيوم

،الركابالقطاراتبعضوتحمل.الممتدةالحديديةالخطوط

وألالاتوالحبوبالحجريالفحمألاخربعضهاويحمل

يعتمدالتيالأخرىالمنتجاتمنوالعديدوالأخشاب

النقلوسيلةالطائراتوتعد.الناسمنالكثيرعليها

الحديدية،السككمنالأسرعالوحيدةالأخرىالجماعي

نقلعلىالقادرةالوحيدةالوسيلةالسفنتعدحينفي

كثيرازادتولقد.أطوللمسافاتوالشحناتالبضائع

يقربمماإلىسفهاسرعةوصلتحيث،القطاراتسرعة

حملالشحنلقاطراتويمكن.الساعةفيكم037من

.الواحدةالقارةداخلوالموادالبضائعمنالأطنانآلاف

لتوجيهالفولاذمنقضيبينالحديديةالسككتستخدم

يتملاالقطاراتفإنولهذا،محدد.مسارفىالقطارات

التيوالسفنوالسياراتالطائراتعكسعلىتوجيهها

قاطراتالقطاراتمعظمتحرك.توجيهعمليةإلىتحتاج

امتدادعلىقويةكهربائيةقاطراتأو،كهربائيةديزل

القاطراتبعضهناكمازالتذلكومع.الحديديةالخطوط

فىالقطاراتوجرسحبفيالمستخدمةالقديمةالبخارية

العالم.منأجزاءبعض!

حديدياخطاتقريباالعالمدولمندولةكلتمتلك

الحديديةالسككخطوطبعضوتمتد،الأقلعلىواحدا

سكةخطأطولأنالمعروفومن.فقطقصيرةلمسافات

)السابق(،السوفييتيالاتحادفيموجودالعالمفيحديدية

وهوكم،9).01الحديديالخطذلكطوليبينحيث

الشرقىالجنوبأقصىفيوفلاديفوستوكموسكويربط

العالمفيالحديديةالسككخطوطوضعتوإذاللبلاد.

إلىيصلطولهافإنبعض،بجانببعضها

وربعأضعافثلاثةيساويماأيكم،أ،0007.02

والقمر.الأرضتملينالتيالمسافة

وأسلوبه،النقلطريقةإلىحديدسكةكلمةتشير

النقلخدماتتوفرالتىالأخرىالمنظماتأيضاوتشمل

معظمفيالمركزيةالحكومةوتمتلك.الحديديةالسككعلى

هيئةوتديرجميعها.أوالحديديةالسككمعظماالعالمدول

خطوطجميعالحكومةتمتلكهامؤسسةأوحكومية

بتشغيلها.وتقومالحديديةالسكك

للجمهورالحديديةالسككخطوطأولتشغيلأبد

التاسعالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينياتفيإنجلترافي

محركاتالخطوطهذهاستخدمتوقد.الميلاديعشر



وأبالشحناتالمحملةالبضاعةمركباتلسحببخارية

الحديديةبالسككالنهلنمااولقد.بالركابالمحملةالعربات

الصناعيالتطورفيوأساشامهمادوراوأدىسريعانموا

.الميلاديعشراداسيعالقرنخمسينياتفيلبريطانيا

أيضئاهناككانتعشىهـ،التاسعالقرنمنتصفوبحلول

بخارية.قاطراتءلمىتعتمدأخرىلدولحديديةسكك

العشرينالقرنوب-ايةعشرالتاس!عالقرنأواخروفي

طريقهاولثمقتأبخاريةالقطاراتآلافانتشرتالميلادي

والركابالبضائعشسحنارتحاملةالدولأنحاءجميعفى

سمكةخطأولاكتملوقد.طويلةلمسافاتالمسافرين

عامالشماليةأمريكامنالغربيالجانبفيحديدية

فتحعلىالحديديةالسكةهذهوجودساعدوقد،أم986

للمستوطبن.أمريكامنالغربيةالمنطقة

منافسةالحديدية،السككلاقت،السنينمروعلى

فإن،ولذلك.الأت!رىالمواصلاتوسائلمنشديدة

بإنشاءتقومالعالمدولمعظمفيالمركزيةالحكومات

القرنمنتصفمنذ!اليا.وتدعمهاالحديديةالسكك

شمبكةأكبوتمتلكالتيبالهنديةالحكومةدأبت،العشرين

الشبكة.!ذه!وسئعلىآسياقارةفيحديديةسكك

الركابعددزادالعشرير،،القرنتمسعينياتوبحلول

أمثالثلاثةإلىالحديديةالسككفيالشحنوخدمات

936الحدلديةالسكك

مأ)939الثانيةالعالميةالحرببعدمتوافراماكان

أم(.-145

مشكلاتالحديديةالسككشركاتمنعددويواجه

حكوماتهالاتدعمالتيالدولفيوذلك،خطيرةمالية

الحالهوكمامحدود،بقدرتدعمهاأو،الحديديةاسمكك

-المتحدةالمملكةوفي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

وليسجزئيادعماالحديديةالسككالحكومةتدعمحيث

الحديديةالسككشركاتوسعفييكنلم-كاملادعما

مثل،المعهودةالمعداتفيجيدةبصورةأموالهاتستثمرأن

يكنلمأنهاكما،الكهربائيةأوالحديديةالسككمركبات

مجموعاتوتعارضلها.تحديثبرامجإجراءوسعهافي

،جديدةحديديةسككوصلاتبناءالبيئةعلىالمحافظة

الكبيرةالمدنمنكثيرحولأنشئتذلكمنالرنحموعلى

للحدوذلك(،الضواحي)قطاراتحديديةسككخطوط

الأعمالكثرةبسببتحدثالتيالمروريةالاختناقاتمن

وإيابا.ذهاباالعاملينوحركة

الناسالحديديةالسككتخدمكيف

:الخدماتمنأساسييننوعينالحديديةالسككتقدم

البضائع.ونقلالشحنخدمات2-اركابخططت-ا

إلىدولةمنالخدماتهذهمننوعكلأهميةوتختلف

.أخرى

فيأما.الحفيفةالأطعمةدلركابتوفروهي(اليمين)إدى)المطعم(المقصفعربةتحثسمل.الكبيرةالمدنبينالعاملةالقطاراتفياللطاعمتسهيلات

الإفطار.وجبةفيهامماالساخنةالوجباتلحالطافيقدماليسار()إلىالطعامصالةعربات
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نوعينالحديديةاسمككتسيرالركماب.قطارات

الفمواحي،قطاراتهما:الركابقطاراتمنأساسيين

بينالركابالضوأحىقطاراتتحمل.الأقاليموقطارات

منها.القريبةوالقرىبهاالمحيطةوالضواحيالكبيرةالمدن

فقط،ركاببعرباتالضواحيقطاراتمعظموتجهز

الركابلجلوسمقاعدالركابعرباتفيتتوافرحيث

أيةتقديمالقطاراتهذهفيالمعتادمنوليس.فقط

قطاراتأما.المشروباتأوالوجباتمثلأخرىخدمات

بقطاراتمقارنةأطولمسافاتتقطحفإنها،الأقاليم

كيأيامعدةتمضيالأقاليمقطاراتأنوالوأقع.الضواحي

قطاراتمنكثيرفىيوجد،لذلكونتيجةرحلتها.تكمل

مثلخاصةعرباتالدوليةالركابوقطاراتالأقاليم

عرباتإلىبالإضافةالنومعرباتوالطعامعربات

.الركاب

ركابعددأخذ،العشرينالقرنأربعينياتومنذ

فيالصناعيةالعالمدولمنالعديدفيالحديديةالسكك

علىالمتزايدللإقبالنظراالشديدوالانخفاضالتناقص

لم،لذلكوخلافا،ولكن.والطائراتالسياراتاستخدأم

نفسالعال!دولبعضفىالركابقطاراتتوأجه

كماالأخرىالنقلوسائلجانبمنالشديدةالمنافسة

فما،المثالسبيلعلى.الصناعيةالعالمدولفيحدث

أرجاءفيالمسافرينمن%05نحوتحملالقطاراتزالت

كثيريعتمدكما)السابق(.السوفييتيالاتحادجمهوريات

المدنبينوالتنقلالسفرفىالقطاراتعلىالركابمن

ومعظمواليابانوالهندالشعبيةالصينفيالحالهوكما

أكثرالحديديةالعسككنظموتعد.الأوروبيةالدول

فيالعموموجهعلىللركابالمعتخداماالسفروسائل

وسويسرا.اليابان

.الركابمنعاليةنسبةبهاتسافر.الضواحيقطارات

أياممنواحديومفيتحملالقطاراتهذهأنوالواقع

أعمالهممنالضواحيقاطنىمنالألوفمئاتالعمل

أمثلةومن.ونيويوركلندن:مثلالكبيرةالمدنفيوإليها

ضواحيتخدمالتيالقطاراتأيضاالضواحيقطارات

وطوكيو،وباريسوموسكووجوهانسبرجكلكتامدينة

بعضتقومكما.العالمأرجاءفىالأخرىالمدنمنوالكثير

الضواحي.منعددبخدمةالأقاليمقطارات

منيحملأنالواحدالضواحيقطاروبامكان

ولذلك،.خاصةسيارةألفلنقلهيلزمعدداالركاب

منالتخفيففىالإسهامالضواحىقطاراتتستطع

وبإسهامها.الذروةساعاتفيالمدينةفيالطرقازدحام

الطريق،علىالمستعملةالسياراتعددمنالتقليلفىهذا

استهلاكخفض!يأيضاالضواحيقطاراتتساهم

ينجمقدالذيالتلوثمنتقللأنهاإلىإضافةالوقود،

.السياراتتفرزهاالتيالعادمغازاتنتيجة

جدا،عاليةسرعاتذاتقطارات.الأقاليمقطارات

تسير،المثالسبيلوعلىمنها.الكثيرالدولبعضوتمتلك

منأعلىسرعةبمتوسطاليابانيةالقطاراتمنالكثير

العالمفيالركابقطاراتأسرعوتعمل.ساعةكماأ06

إلىتصلبسرعةالقطاراتهذهتسيرإذفرنسا،فى

تصلبينما،وليونباريص!بينتجريوهي،كماساعة962

جنوبيمدنبعضوبينباريسبينالعاملةاغطاراتاسرعة

القطاراتمنعددوتخدم.اساعةكم033إلىفرنسا

وفيالمتحدةالمملكةفيالمدنمنعدداأيضاالسرعةعالية

القطاراتمنالكثيروتوفر.الأخرىالأوروبيةالدولبعض

منعدذاالأوروبيةوالدولاليابانمنكلفيالسريعة

ومحالالحلاقةصالوناتذلكفيبما،الفخمةالخدمات

للركابالوجباتتقدمكما،والهاتفوالهداياالتجميل

مقاعدهم.فىجالسونوهم

بريطانيافىالركابقطاررحلةإعدادفيوتدخل

أقسامفيالعاملينمنعددفيهايشارككتيرةأعمال

موعدمعرفةمنلابد،الرحلةفيالراكببدءفقبل.مختلفة

المعدبالتقويمإماذلكعلىويستدل،للمحطةالقطارمغادرة

محطةفيالاستعلاماتبمكتبأوأعطاراتامواعيدلبيان

بيعمكتبمنالتذكرةالراكبةأوالراكبيشتريثم.القيام

الوقتفيالراكبيقومربما،الأحيانبعضوفىالتذاكر.

منكوباالمسافريتناولوقدالقطار.فيلهمقعدبحجزنفسه

المحطة،مطعمفيالخفيفةالأطعمةمنبعضاأوالشاي

مطاعمالكبيرةالحديديةالسككمحطاتبعضفىوتتوأفر

بالإعلانالمحطةإدارةموظفيأحدويقوم.السريعةللأغذية

السككفيعامليشرفكما،القطاراتمواعيدعن

المحطاتوفي.للمحطةقطاركلمغادرةعلىالحديدية

عدةعلىيشرفلهامديرأوللمحطةناظريوجدالكبيرة

مختلفةعملفتراتفىيعملونالذينالموظفينمنمئات

والنهار.الليلطوال

يعدها،كهربائيةبقاطرةأوديزلبقاطرةالقطاريتحرك

القاطرةيتنظجفالقسمذلكعماليقوم.المحركاتقسم

وقبلرحلتها.فيإليهتحتاجبماوتجهيزهابالوقودوملئها

قامواقدالكهرباءوفنيوالتجميععماليكون،ذلك

البدءوقبل.سليمةبحالةأنهامنوالتأكدالقاطرةبفحص

المسلمةالتعليماتوالحارسالسائقيقرأأنلابد،الرحلةفى

السرعة،علىالطارئةالقيودلهماتبينوالتيإليهما

المهمةالأخرىوالنقاط،الطريقفيالهندسيةوالأعمال

لابدذلك،إلىوإضافة.الطريقطوالمراعاتهايجبالتي

وتنظجفها،بالقطارالركابعرباتغسلجرىقديكونأن
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نأفلابدبالقطار،3مطكلأوطعامعربةهناككانتوإذا

رئيصيكونوأن،والشراببالطعامجهزتقدتكون

الوجبة.بإعدادمشغولأالطهاة

تحريكفىبالبدءالأمرللسائقالقطارمفتشيعطي

وأمنه،القطارسلامةمز(التأكدالمفتشعلىويجبالقطار،

يحرك،وحينذاك.المناس!بالوقتفيالبدءإشارةوإعطاء

الذينالإشاراتر-جالتوجيهاتبحسبالقطارالسائق

كما.الخططولعلىالإشارأتصناديقعلىيشرفون

الركابتذاكرعلىبالتفتيمثد!القطارسيرأثناءالمفشيقوم

جمعها.أو

الحديدية،السككدضلمعظميأتي.الشحنقطارات

حيثوشحنها،البضائعنقلمن،العالمبلدانمنكثيرفى

طويلةلمسافاتالحديديةبالسككالبضائعشحنيعد

الإشارةويمكن.إبرياللنقلأخرىوسيلةأيةمنأرخص

السابقالعسوفييتىا"،تحاثفيالشحنقطاراتأنإلىهنا

الولاياتتليها،المالمفيالبضائعمنكميةأكبرتنقل

بكثافةالقطاراتوتستضخدم.الصينثمالأمريكيةالمتحدة

مثل:،الكبيرةالأ-حجامذأتالضخمةالبضائعنقلفى

الكيميائية.والمواد،والنفط،الحجريوالفحم،الخامالمواد

السككفيالشحنعرباتمنمتعددةأنواعهناك

البضائعمناولةصمداتمنالكثيرهناكأنكما،الحديدية

الحجريالفحممثل،الحجمكبيرةالموادأماوشحنها.

بأبوأبمزودةمفتوحةعرباتفيتنقلفإنها،الأوليةوالمواد

هذهتفريغيمكن!ثجوانبها،علىأوأسفلهافى

قلبيمكنكما،الأبوابتلكطريقعنبسرعةالعربات

المطحونةالموادوتنقل.القلابةفيلتفرغبمحتوياتهاالعربة

خاصة،عرباتفي،الإسمنتمثل،مسحوقصورةفي

.المصبوبالفولاذاشمصنعةحاويةصورةعلىجسمها

حيثالهوأء،و!مغطوتفرغتشحنالعرباتهذهومثل

طريقعنخارجهاإلىأوالعربةإلىالمادةمسحوقينساب

واللحوموالحضراواتالفواكهعلىلتحافظمجهزةالثلاجاتعربات

المناسبة.الحرارةدرجةعسد

بعفالعرباتتستعمل،الدولبعضوفيشحن.أنابيب

والواقع.السياراتلنقلثلاثةأوطابقينمنالمكونةالخاصة

نايم!شالتىالشحنةتحميالمغطاةالشحنعرباتأن

السككشبكاتلدىويتوافرالجو.منتضارأوتتلف

بلفاتأسطحهاتغطيةيمكنمفتوحةعرباتالحديدية

والحليبالكيميائياتوتنقل.نسيجيةبأغطيةأو،فلزية

صهريج،عرباتفيالأخرىوالسوائلوالزيتوالنفط

ثلاجة.عرباتفيللتلفالقابلةالأغذيةتنقلبينما

دافئة،عرباتفىالموز،مثل،الأطعمةبعضوتشحن

.الوصولعندللأكلجاهزةستكونأنهامنللتأكدوذلك

فيالحديديةالسككشبكاتمنالكثيرويستخدم

منبدلأالطريقمقطوراتالأمريكيةالمتحدةالولايات

سكةعربةعلىبكاملهاالمقطورةتحملحيث،الحاويات

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفياستخدمتولقد.حديدية

الحديدية،السككفيالعجلاتذاتالمقطوراتأيضا

الأسلوبوهذا،عاديةطريقعجلاتمقطوراتإلىإضافة

ويمكن.المتحدةالمملكةفىالراهنالوقتفىدراستهتتم

بطريقأوالعاديالطريقعلىإماتجريأنالمقطوراتلهذه

بسرعاتوتسحبهاالقطاراتتجرهاحيثالحديديةالسكة

عالية.

،الأوقاتمنوقتفي،الحديديةالسككاعتادتوقد

محطةكلمنغيرهاتأخذوأن،عرباتأوعربئخ!فأن

الأيامهذهفيتعملاسمريعةالشحنقطاراتولكنتقريبا.

الفرز.وساحاتالرئيسيةالمراكزمنمحدودعددبين

فيوتسليمهاوالشحنالبضائعبجمعالنقلعرباتوتقوم

السككشبكاتمنالكثيروتفضل.المدىواسعةمنطقة

وحدةمعاالشحنقطاراتعرباتتجعلأنالحديدية

نأمثلاالحجريالفحمقطارإمكانفيأصبحعوقد.واحدة

كاملة.بصورةيتوقفأندونويفرغهاالشحنةيشحن

السككعلىالبريطانيةالبضائعتنقل.الشحنخدمات

توصيليتمحيث،الحملكاملةشمحنعرباتفيالحديدية

.الوصلاتسريعقطارالتكونمختلفةعرباتعدة

الوصلاتالسريعةالقطاراتمنالمتكاملةالشبكةوتكون

القطاراتهذهمعظموتعملمعا،الكبيرةالمدنتصلشبكة

الليل.فى

،الشركاتقطاراتفىالشحناتمنالكثيروتنقل

مواديحملأو،شركتهمنتجاتقطاركليحملحيث

بينمباشرةالشركاتقطارأتوتجري.واحدةلشركةأولية

لهاتكونالنهاياتهذهمنوكثيرنهاشين،أوطرفين

منغيرهافيوالمصابأوالمناجمعندخاصةمحطات

السككشركاتتنقلأستراليا،وفي.الصناعيةالمناطق

051نحومجتمعةوالتعدينبالمناجمالخاصةالحديدية
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خاماتمنومعظمها،الخامالموادمنمتريطنمليون

السككخطوطوتحملتصديرها،يتمالتيالحديد

منالخامالموادإفريقيافىأنشئتالتىالعديدةالحديدية

.القارةخارجإلىلتصديرهاتمهيداالسواحلإلىالمناجم

لخدمةأيضاالخطوطهذهتستخدمالراهنالوقتوفي

.الركابقطارات

دولمنكثيرفىالحديديةالسككحاولتولقد

قطاراتخدماتلاستخدامأكثرزبائنجذبالعالم

وعلىالبضائ.لنقلخدماتهابتحسينوذلك،الشحن

الولاياتفيالحديديةالسككقدمتفقد،المثالسبيل

العشرينالقرنخمسينياتمنتصففىالأمريكيةالمتحدة

العرباتاستخدامأيالظهر،علىمحمولةخدمات

ولقد.بالبضائعالمعبأةالمقطورةالنقلعرباتلحملالمستوية

منالكثيرالظهرعلىالمحمولةالشحنخدماتجذبت

جريمكنهواحداقطارالأننظرا،الشحنلعملياتالبضائع

منخفضةبتكلفةالمقطورةالنقلعرباتمنكبيرةأعداد

مقطورةكلوجرلسحبها،المطلوبةالعاليةبالتكلفةلاتقارن

السككتحمل،الأيامهذهوفي.الطريقعلىبمفردها

مئات!شوياالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالحديدية

كسبتفقدولهذا،.المقطورةالنقلعرباتمنالألوف

قدكانتالتيالأعمالمنجزءامجدداالحديديةالسكك

اخرنوعويوجد.الأخرىالنقللشركاتقبلمنتركتها

مسطحةعرباتتستخدمحيثالتحميلخدماتمن

الحاوياتوتنقل.بالبضائعمملوءةضخمةحاوياتلسحب

وأسفنظهرمنالمسطحةالشحنعرباتإلىالمقطورة

.الغرضلهذأخصيصامصممةشاحناتمنحتى

علىنقلحاوياتتحميليتم،المتحدةالمملكةفي

،محدودةطرفيةمحطاتبينتعملشحنخطوطقطارات

وتبنى.الطريقعلىوإليهاالمحطةمنالحاوياتوتنتقل

البضائع.نوعيةلتلائمخاصةبطريقةالحاوياتمنالكثير

إمابالقطارالحجمالصغيرةالبضائعإرسالويمكن

قطاراتباممتخدامأوالسريعةالركابقطاراتباستخدأم

شمأوالبريد،الركابقطاراتوتحملبالطرود.خاصة

البريد.هيئةعليهاتعاقدتخاصةقطاراتفيالبريدحمل

وتفريغهالبريدبتعبئةالغالبفيالبريدهيئةموظفوويقوم

الصفر.أثناءالفرزبعمليةالموظفونيقومكما،بأنفسهم

تحتحديديةسكةخطلندنفيالبريدهيئةوتمتلك

آلية.بويقةيعملبهاخاصاالأرض

الحديديةالسككمكونات

تسحبخطوطمنأسالمساالحديديةالسكةتتكون

)عرباتالقطاراتعرباتامتدادهاعلىالقاطرات

السككخطوطوتصنع(.الشحنوعرباتالركاب

علىمثبتينالفولاذمنمصنوعينقضيبينمنالحديدية

وأالخشبيةالراقداتمنسلسلةفوق،الخطامتداد

فيوالمحاورالعجلاتأجزاءتصميمويتم.الخرسانية

بالانزلاقلهايسمحخاصبأسلوبوالعرباتالقاطرات

عجلاتمنعجلةفكل،الحديديةالسكةخطوطعلى

حافتهاحولإطار(أو)طوقشفةذاتوالعرباتالقاطرات

،العجلاتمنزوجكلعلىالشفاهووجود.الداخلية

قضبانامتدادطولعلىالعجلاتتوجيهعلىيعمل

لتحويلالمحولاتالقطاراتوتستخدم.الحديديةالسكة

نقطوتعبرفآخر،خطإلىحديديةسكةخطمنمسارها

منالمحولاتوتتكون.التحويلةمفاتيحباسمأيضاالتحويل

نقطعندموضعهفىشحركقصيرحديديةسكةخط

المحولاتأنوأعأشهرومن،الحديديةالسكةخطتقاطع

والتحويلة.التحويلةبدايةعندالمثبتالمشقوقالمفتاح

يغادرأنللقطارتسمحالحديديةالسككمنمنحنمقطع

علىاسمفرأوالحركةفيوالاستمرارمعينةسكةخطمن

يتمكهربائيةمحركاتالمحولاتوتشغل.أخرىسكةخط

الإشسارات.صناديقمنفيهاالتحكم

الرئيسيةالملامحمجردليستالحديديةالسككلكن

تشملإنهابل،وعرباتوقاطراتخطوطمنالمذكورة

فيالمتحكمةالإشاراتنظممثل،أخرىمكوناتأيضا

الركابمعالتعاملومحطات،القطاراتحركة

القطاراتلتجهيزاللازمةالساحاتووالبضابمع،

والعرباتالقاطراتلصيانةالضروريةوالورشوإعدادها،

منكثيراأيضاالحديديةالسككوتشملوإعدادها.

التىالختلفةالأعمالمنبالمئاتيقومونالذينالعاملين

السككخطوطوإعدادالقطاراتتسييربينتتراوح

وصيانتها.وإصلاحهاالحديدية

لدىالسيرجهازالجزءهذايناققالسير.جهاز

كذلكويصف،والعرباتالقاطراتأيالحديديةالسكك

طرقها.وتخطيطالحديديةالسككقضبانمدكيفية

فيالقاطراتوتكون.القطاراتمعظمتجرالقاطرات

الحالاتبعضفيويمكنالقطار،مقدمةفيالحالاتمعظم

جرها.إلىإضافةالخلفمنالقطاراتتد!أنللقاطرات

سحبهاأوالقطاراتدفعيمكنهاالتيالقاطراتوتعد

حيثالضواحيخطوطعلىللاستخدامخاصة،مفيدة

العودةبرحلةللقيامالقطاردورانإلىالحاجةعندئذتنتفي

.الذهابرحلةنهايةعند

اعتمادا،أساسيتينمجموعتينإلىالقاطراتتقسم

قاطراتوتمثلالطريققاطراتهما:عملها،طبيعةعلى

التىالقاطرأتوهيالمناورةوقاطرات،الركابأوالشحن
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فيآخرخطإلىحديديةسكةخطمنالعرباتتحرك

الحديدية.السككفرزساحات

مجموعاتثلاثإلر،أيضاالقاطراتأغلبوتقسم

الديزلقاطراتأوالما:.بالطاقةإمدادهالكيفيةطبقا

حرقمحركاتتست!خدمالتيالقاطراتوهيالكهربائية

كهربائية،مولداتالاحتراقنوابختحركحيث،الديزل

القاطراتفياليانظاماالناتجةالكهربائيةالقدرةوتدفع

قاطراتوهيالكيهربائيةالقاطرات:ثانيا.عجلاتهالتحرك

ولكنها،الكصبائيةالديزلى!لقاطراتمقاربةبصورةتعمل

معلقةأسلاكمنعليهاتحصلبلالكهربائيةقدرتهالاتنتج

ثالثا:.مكهربرالثحديديقضيبمنأوالخطفوق

الفحمبحرقتقومالتيالقاطراتوهىالبخارقاطرات

البخارقوةوتقدمالبشار،لإنتاجالزيتيالوقودأوالحجري

.القاطراتلحركةاللازمةالقدرة

قدرتهاتستمدالتيالقطاراتمنمحدودعدديوجد

قاطرات-اوهـدما:القاطراتمناخريننوعينمن

القوةالقاطراتهذهتستخدم.الغازية-التوربيناتكهرباء

وتشغل،التوربيناتدفر!فيالساخنةالغازاتمنالمتولدة

قاطراتفيوكما4.الكهربافالمولداتبدورهاالتوربينات

آليةنظامتشغلالفاتجةالكهرباءفإن،الكهربائيةالديزل

الهيدروليكية-الديزلقاطرات2-.القاطرةفىالحركة

إلىتنتقلالتيالطاقةلإنتاجالديزلمحركاتتستخدم

فيهاالموجودالمائعخلالمنالقطارفيالدفعاليةنظام

الحديديةالسكةخط،القاطرةانظر:ضغط.تحت

الكهربائي.

الصناعية،الدولم!ظمفى،الحديديةالسككتعمل

لاتزالبينماوالكهرباء،كهرباء،-الديزلنظامىبقاطرات

منقليلوعددالهند10الصينفيالبخارقاطراتتستخد!

.الاخرىالدول

وإماالركابإما"تحمل.الشحنوعربا!الركابعربات

كلافيمثبتةمقردةالعرباتمنعربةولكل،البضائع

كمامعا.العرباتوءملفيالمقرنةوتستخدم،العربةطرفى

هوائية،دراملالحديديةالسككعرباتفيأيضايوجد

.القاطرةفىالرئيسيالتحك!ابجزءأيضاالفراملوتتصل

الفرامل.:انظر

أساسا،الركابقاطراتمعظمفي،العرباتتتكون

فيالجلوسعرباتأغلبوتحتوي.جلوسعرباتمن

الركابمنلعدديك!يالمقاعدمنعددعلىالقطارات

في،الركابعرباتوبعضرامسافرا.9و.05بينيتراوح

بينيتراوحلعددتتسعوهي،طابقينذات،القطارأتبعض

قطاراتعرباتب!ضفىوتتوافرمسافرا.17و.051

وخدماتمرطباتلأوخدمةالورقلعبمناضدالركاب

داخلمتوافرةلاتكونالغالبفيالأشياءوهذه.أخرى

عرباتالركابقطاراتبعضفيويوجد.الركابعربات

وعرباتالوجباتوعرباتالأمتعةعربات،مثلأخرى

.النوم

طبقاوالحجمالشكلفيالشحنعرباتتختلف

عرباتبينتتراوحوهيلحملها،المصممةالموادلنوعية

مصممةوعربات،العامةالبضائعلحملمصممةصندوقية

منالعديدأشكالوتشبه.الجديدةالسياراتلنقلخصيصا

بعيدحدإلىالحديديةالسككفيالحدشةالشحنعربات

التصميم،إعادةمعولكن،العرباتمنالقديمةالأنماط

.الشحناتمنمختلفةأنواعحملتستيملكي

كثيرا،الحديديةالسككفىالامانوسائلتحسنت

فيالتحسيناتهذهأهمأحدويتمثل،السنينمرعلى

صناديقفيالزائدةاسمخونةعنالنابخالخطرتخفيض

عجلةمحوركلنهايةكانتالقديمةالعرباتففيالمحور،

المحور،صناديقفيموضوعةصلبةأجسامعلىتتحرك

مادةتوفرعدآعندالصندوقحرارةدرجةترتفعأنويمكن

ساخنا،صندوقاعندئذالمحورصندوقفيصبح،التشحيم

محورنهايةيحرقأنبدورهالساخنللصندوقويمكن

وتستخدم.الخطعنالقطارإخراجيسببوهذا،العجلة

منبدلأتحميلكرسيالحديثةالحديديةالسككعربات

هذهوقللت،العجلاتمحورنهايةعندالجامدةالأجسام

السككوقامت.الساخنةالصناديقعددمنالطريقة

باسمتعرفإلكترونيةمعداتبتثبيتأيضئاالحديدية

طولعلىمختلفةنقاطعندالساخنةالصناديقكواشف

تكشفبهاالقطاريمروعندما.الحديديةالسككخطوط

المعلومةهذهوتنقل،ساخنصندوقأيوجودعنالمعدات

فيالفنيونيتعاملوعندئذ.الإشاراتمركزإلىكهربائيا

عملفريقبإرسالالمعلوماتهذهمعالإشماراتمركز

القطار.منالساخنةالصناديقذاتالعرباتلإزالة

طاقةبوحداتمجهزةعرباتالحديديةالسكةعربات

تولدالعرباتهذهلأنونظراالجدار.داخلمبنيةبهاخاصة

دفعها.أولسحبهاقاطرةإلىلاتحتاجفإنهاذاتيا،قدرتها

الديزلنوعمنالحديديةالسكةعربةتكونأنويمكن

الغازية.التوربيناتكهربائيأو،الكهربائيأو،الكهربائي

،الركابلنقلالحديديةالسكةعرباتبعضوتجهز

وبعض.الطاقةوحدةخلفونوافذمقاعدعلىتحتويفهي

وأواحدةركابعربةخلفهاتجرالحديديةالسكةعربات

ومن،ركابعرباتقطاراتتكونفإنهاوهكذا،..أكثر

الأنفاقخطوطالحديديةالسكةعرباتعلىالأمثلةأفضل

نيويوركمدينتيبينتجريالتىالكهربائيةوالقطارات

ومن.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالعاصمةوواششطن
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الميناءمنطقةفيالعاملةالخطوط،المشهورةالأخرىالأمثلة

الخطوطهذهوتعمل،الاليةتامةخطوطوهي،أضدنفي

طورتمنطقةوهي،السفنأحواضومنطقةلندنبين

.أم879عامالخطهذاافتتحولقدحديثا،

بحيثالحديديةالس!فعرباتبعضصممتلقد

السككخطوطصيانةفيلاستخدامهاالدفعذاتيةتكون

بعم!!لتقومالعرباتهذهمنواحدةكلوتجهز.الحديدية

ممبيلوعلى.الحديديةالسكةخطوططولعلىمحدد

الخطلفحصألاتعلىالعرباتهذهبعضتحتوي،المثال

عرباتبعضوتحمل.الخطوطلصيانةألاتأو،الحديدي

إزالةمثلمحددةلأعمالمعينةأجهزةالحديديةالسكة

وإزالتها.الحشائ!قاقتلاعأوالثلوج

خطوطوالراقداتالحديديةالقضبانتكون.الخطوط

والراقداتالحديديةوتو!إلقضبان.الحديديةالسكك

ألمماسالتكونإعدادهاتمأرضوهي،الطريقطبقةعلى

الخططالطريقأوالسكةالطريقطبقةوتتبع.للخطوط

الرئيسيالخطسككوتصلتسلكها.انالحديديةللسكة

تمتدفهيالفرعةالخطوطأمامعا.والكبيرةالرئيسيةالمدن

خدماتإليهاتصللامتفرقةوأماكنانرئيسيةالخطوطبين

الخطوطتحدمهاالتيالأماكنأمثلةومن،الرئيسيةالخطوط

الصناعية.والمناطقوالضواحيالصغيرةالمدنالفرعية

خطوطثلاثةأوخطينمنالرئيسيةالخطوطمعظموتتكون

المتعددةالخطوطوتصمح.بعضبجانببعضهاموضوعة

المسارعلىمتضاديناتجاهينفيوالحركةبالسفرللقطارات

السكةخطوطتجهزأنولابد.نفسهأ!قتاوفينفسه

متعددةنقطعندجانبيةبقضبانالخطوحيدةالحديدية

سكةوصلةهيالجانبيةوالقضبان.أسسكةاطولعلى

الخطأوالرئيسيالخطبجانبتجريقصيرةحديدية

لنقطةينتقلأنالمتقابلينالقطارينلأحدويمكن،المتفرع

اللاخر.القطاريمرحتىانزل!ق

إلىبالإضافةالطريقوطبقةالمسارعلىأحياناويطلق

والجسور!الأنفاقالحديديةبالسككمتعلقةأخرىأشياء

يكون،ذلكإلىبالإضافة.الداعالطريقعليهايطلق

جانبيعلىالأرضمنمعينةمساحةالحديديةللعم!صك

المعينةالمساحةهذهمنكلوتؤلفكليهما.الدائمالطريق

المرور.بأحقيةيسمىماالدائموالطريق

الراقداتتوضع.والراقداتالحديديةالسككقضبان

الأخرىعنمنهاواحدةكليفصلمنتظمةمسافاتعلى

قدرهطولفيالراقداتعددويبلغتقريبا،سم53

ئطلقالفولاذ،منلوحانويوضع.راقدة0921.كيلومتر

بالقربلوحكلويثبت،راقدةكلقمةإلى،مثبتانعليهما

وأجزءالتثبيتلوحفيويوجد.الراقدةمنطرفحس!!من

السككقضبانقاعيمسكتجعلهدطريقةمش!ولمجرى

إلىوالمشبوكةالكبيرةوالمساميرالحزاتوتساعد.الحديدية

القضبانعلىالمحافظةفيالحديديةالسكةخطقاع

.الراقداتفيبشدةمتبتةالحديدية

منالمسافةنفسعلىالتثبيتلوحايكونأنويجب

السككقضمبانمسكيم!ضهماوهكذا،راقدةك!!

السكةمسارطولعلىنفسهاالمسافةعلىالحديدية

قضيبيلينالمنتظمةالمسافةهذهعلىويطلهت.الحديدية

حديديةس!فولكل.قياسىمحدداسمالحديديةالسكة

الخطوطلجميعوذلكمعياريقياسىمحدددولةط!في

القياسمحددالعالمدولمعظموتستخدمفيها.الرئيسية

أوكلها،الفرعيةالحديديةخطوطهالمعظمنفسهالمعياري

منخطأيعلىتقريبايسيرأنقطارالأييمكنوهكذا

يختلفلكنبكاملها.الدولةفيالحديديةالسككخطوط

محددويبلغ.أخرىلدولةدولةمنالمعياريالقياسمحدد

أستراليافيالحديديةالسكةلخطوطالمعياريالقياس

وثمانيأقدامأربعةالأوروبيةالدولومعظمونيوزيلندا

الهندفيوتستخدمأم(.2)435البوصةونصفبوصات

والمتريةالعريضةهىمعياريةقياسيةمحدداتثلاثةوغيرها

والضيقة.

بنائهافيالمهندسونيستخدموالسكةالطريقطبقة

ومستوياأملسالطريقلجعلمنا!حبةوآلاتخاصةمعدات

التدريج،اسمالعمليةهذهعلىويطلق،المستطاعقدر

الرضراص،منبطبقةالطريقطبقاتمعظموتغطى

السككوخطوطالقطارعجلات

سلىالقطاراتترك!.الحديدية

علىإطاروالحشمة.شمةداتعحلات

المتممةتقوم.للعحلاتاسداحليةاالحا!ة

السككحطامتدادع!العحلة!توحيه

السككحطو!وتتحود.الحديدية

راقداتعلىمتتيرقضيبيرسالحديدية

ممسمارالىاقداتعلىا!صاداوتتت

المساميرهدهوتعملمحرر،كسر!لري

وتتمكالها.فيالقضمالىتتيتعلى

وأ)رلطالرضراضطسقة!ىاشاقدات

م!صسرة(.ححارة
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مقاطعكاملترفعرافعة

الحديديةالسككخطوط

موقعها،فيوتضعها

إلىالحاجةعندوبخاصة

السككقضبادوضجع

أخرىومقاطعالحديدية

موقعها.فيمعقدة

ويساعد.المكسرةالحجارةأوالحصىهووالرضراض

يساعدوبالتاليبمواضحها،الراقداتاحتفاظفيالرضراض

الرضراضيساعدعصا.الحديديةالسكةخطوطثباتفي

الطريقكاملعلىالمارةالقطارأتوزنتوزيعفيأيضما

ركوبيكونهكذاأ،الحركةتلطيفمندرجةويمنحها

عاريةالأرضتكونعندهـ،بالوضعمزعمقارنةغيرالقطار

مياهصرفعلىالرضراضل!ويساعد.رضراضدون

طولعلىالحشائشنمويبطئأنهكماوتصفيتها،الأمطار

الطريق.

الحديدية،السكةطريقطبقذإنشاءفيالبدءقبل

الاعتبارفىالأخذم!!السكةمسارالمهندسونيخطط

،الانحناءاتوالتدرجاتمنممكنقدرأقلوجود

،الأرضانحدار/شدةإلىالميلأوالتدرجمصطلحويشير

الانحناءاتعددعلم!الانحناءمصطلحيدلبينما

الحديديةالسكة-حطويقع.السكةطولعلىودرجتها

السكةخطوطوخشتويالاستواء.تامةأرضعبرالمثالى

التدرجاتمنقليلعددعلىالحالةهذهفىالحديدية

فيالإطلاقعلىمن!صماأيلايوجدربماأووالانحناءات

حملالحالةهذهفيالشحنقطاراتوتستطيع.السكة

لقطاراتيمكنكما،صعوباتأيةبدونثقيلةأحمال

أخرىجهةمنواكن.عاليةبسرعاتالسفرالركاب

وأثقيلةأحمال-خملمنالقطارالحادةالمنحدراتتمنع

الحديديةالسكةض!وطمرتوإذا.عاليةبسرعاتالسير

نأفلابد،جبليةمناطقفيأومرتفعاتبهامناطقعبر

منبدلآالحادةجاتالتدرحولالخطوطالمهندسونيضع

السكةخطبحتويوهكذا.فوقهاالخطوطوضع

ويقلل.التقوساتمنالكثيرعلىالحالةهذهفيالحديدية

منلايمنعهولكنهالقطار،سرعةمنالانحناءاتوجود

ثقيلة.أحمالحمل

وجودالجبليةالمناطقعبرالحديديةالسكةتتطلبوقد

هذهطولعلىالسفريكونوبهذا،الانحناءاتمنالكثير

أنفاقببناءالغالبفيالمهندسونويقوم.للغايةبطئاالسكة

لتمتدالجسوروبناء،الجبالبعضخلالالحديديةللسكك

الأنفاقأيضاتبنىكما.العمقشمديدةالوديانبعضفوق

الأجساموبعضالأنهارفوقالسككلمدالجسوروتنشأ

تحتها.أواللأخرىالمائية

فيالشحنقطاراتتجميعيتم.الشحنعمليات

ويمكن.متنوعةحديديةسككنهاياتعندفرزساحات

لتحميلتسهيلاتعلىالساحاتفيالمواقفتحتويأن

معداتوجودإلىبالإضافةوتفريغها،الشحنعربات

وصولوبعد.وإعدادهاوالعرباتالقاطراتلصيانة

مجموعاتإلىتقسمالفرز،ساحةإلىالشحنمركبات

كلمركباتتكونأنولابدإليها.المتجهةللمواقعطبقا

علىأونفعسهالطريقعلىواحدةوجهةذاتمجموعة

القاطرةتوصيلوعند.السكةهذهمنالخارجيةالتفرعات

قطارلثمحن.الوحدةهذهتصبح،العرباتمجموعةإلى

نألابدالأساسيةالسكةخارجناحيةإلىالمتجهةوالعربات

إلىوتربط،التبادلنقطةعندالرئيسيالقطارمنتفصل

الناحية.هذهإلىمتجهةأخرىقطارات

بصفة،الماضيفيالشحنقطاراتتواجهكانت

كانتكماالفرز.ساحاتفيطويلةتأخيرات،دورية

نقاطهيالتبادلونقاط.التبادلنقاطفىأيضئاتتأخر
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وكل.الحديديةالسككحطوطسمتوازيةمحموعاتمنأساسامكونةفرزساحاتفىالمضائعق!هاراتتجمع.البضائعقطاراتتجميعكيفية

تلةتستخدمالتىالحدبةساحاتهيالكبيرةالمرزساحاتومعظم.معينبقطمارمستلحقالتيالبضائعلعرباتبهيحتفطالحديديةللسككحط

الصحيحة.الخطهوطعلىالعرباتلفررحدبةأومنحفضة

إلىالحديديةالسكةحطيتمرعالآحر،الجانصأسفلاهسافةمنجرءو!ى.اليسالهإلىأعلا،)الصورةلأعلىواحدحان!عرامتداددهاالحدبة

المناسبة.المحولاتوتفتعمس!ايجري،القمةإلىعربةك!!وصولوعد.الحدبةأعلىإلىقادمبدبقطارالتوصيلمقطورةوتقومفرز.حطوط

آلية.بويقةالحدباتساحاتمعظموتعمللها.المحددالحطإلىوتدفعالعربةورنويتم

!شحووزفهماعربةكلووجهة،المتوا!رةالمعلوماتمنللاستفادة(اليمين)إلىأعلاهالصورةفيموصحهوكماحاسو!فيهيستحدمالعرباتفرز

تبطئالخفصاتوهده(الوسط!ي)الصورةلأسفلالمتحهالخطع!وذلكالسرعةمخفضاتولتعمللهاالمحصصالحطإلىالمؤديهالمحولات

سبقتها.التيمإلعرلةآليةلصورةلتزدوحكافيةبسرعةعدئدحركتهاوتكوناليسار()إلىالفرزحطوطإلىتصلحتىالعرلة

مواقعتبادلعندهايتمحديديةسككخطوطالتقاء

إلىالحديديةالسككإحدىمنوتغييرهاالشحنعربات

فلقد،الشحنقطاراتتأخيراتإلىوإضافة.أخرىسكة

فيصعوبةالحالاتمنكثيرفيالحديديةالسككواجهت

وتعديلتغييرهاتمالتيالعرباتوضعبمعرفةالاحتفاظ

.مراتعدةمسارها

مختلفةطرقتلاثالحديديةالسككطورتلقد

مشاكلعلىللتغلبوالقطاراتالشحناتمعللتعامل

الفرزساحاتتحديقأولأ:فيها.والإسراعالشحنعمليات

نقاطعندكبيرحدإلىالأعمالتبسيطثانيا:وتطويرها،

الحاسوبباستخدامحسابيةنظمتطويرثالثا:،التبادل

أهمهذهوتعدومتابعتها،والتبادلالشحنعملياتلتخطط

فيالتطويرأمثلةومن.الشحنعملياتفيالتطويرات

محدودةرحلةخطةبرسمالحاسوبقيام،الشحنعمليات

منالعربةتتحركوعندما.الشحنعرباتمنعربةلكل

المرسلةالجهةإلىالشحنقطاراتأحدفيالأصلىموقعها

نأمنللتأكدالفرزساحاتعندخطتهامراجعةتتمإليها

وفىلها.الموضوعةللخطةطبقاتتحركالمعنيةالشحنعربة

تحلقياأنومستقبلهاالعربةشاحنمنلكليمكنالحالةهذه

للتسليم.المتوقعالموعدعنواضحةبيانات

المرورفيالتحكم

وسبلاالإشساراتنظامالحديديةالسككتستخدم

والهدفومرورها.القطاراتسعيرفيللتحكمأخرى

،الحوادثوقوعمنعهوالمرورفىالتحكممنالرئيسي
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تحكماليدويةالكتلةإشارةأنظمةبعضفييستخدمفيالإسراعفيأدضايساعدالمرورفيالتحكمأنكما

عندالإشاراتمنمجموعةهوالتوشيجوتحكمالتوشيج،كفاءتها.ورفعالحديديةالسكةتشغيلعمليات

تحكمإشاراتمجموعةمعكهربائئاتتصلكتلةكلبدايةمنالحديديةادسككمرورإشاراتمعظموتتكون

إشاراتالتوشيجتحكماتأيضئاوتصللها.التاليةالكتلةأوالحديديةالسككخطوطبجانبمثبتةملونةأضواء

ومفاقي!الأخرىالتحكمإشاراتبجميعالكتلةقفيعنيالأحمراللونفمثلا،دلالةلونولكلأعلاها،

وصلاتذلكعلىالأمثلةومننفسها،الكتلةفيالموجودةاستمر.والأخضر

المتصلةوالتفرعاتالملتقياتعندالموجودةالمرورإشاراتإشمارات،الحديديةالسكاثمواقعبعضفيوتستخدم

قطاروجودمنالكتلةإشاراتتحذروعندما.!عينةبكتلةالإشاراتمنبدلأانصوبةد(أوطوحة)أيالسيمالمحور

بهاالمتصلةوالمفاتيحالإشاراتجميعفإن،التاليةالكتلةفيوكل.مرتفعةساريةفوققويذراعوالسيمافور.الضوئية

للقطاراتولايمكنتحذير،صورةفيوتكونالياتقفلمعينةإشارةعلىد!!لةالسيمافورذراعمواضعمنموضع

إلغمارةالكتلةإشماراتتظهرحتىمواقعهامنالتحرك.الملونةالضوئيةالإشاراتتناظر

مخاطرمنبعيدحدإلىالتوشيجتحكمنظموتقلل.الأماننظامصوربعضالحديدسةالسككمعظموتبنت

البضرية.الأخطاءبمسافةللاحتفاظالنظامهذاصمموقد.الكتلةإشارات

فيالمرورإشاراتتعمل.الاليةالكتلةإشارةأنظمةوفى.نفسهالحديديالخطعلىالمسافرةالقطاراتبينامنة

دائرةبأسلوبالكهربائيبالتيارالاليةالكتلةإشارأتأنظمةإلىالحديديةالسكةخطيقسم،الكتلةإشاراتنظام

الحديدية،السكةقضبانخلالالخطدائرةوتنساب.الخطواحدةكلتسمىالس!4خطامتدادعلىمحددةأطوال

مؤدياالكهربائيةالدائرةالكتلةإلىالداخلالقطارو!صرفىواحدقطارمنأكثرهناكيكونألاويجب.كتلةمنها

الأحمر.باللونالكتلةتحرسالتيالإشاراتظهورإلىفيالمرورإشاراتوتتح!مم،الكتلةداخلنفسهالوقت

اللونإلى،الكتلةالقطارمغادرةبمجرد،الإشارةوتتحولفإنما،كتلةفيتطاريو-جدوعندما.كتلةأيإلىالدخول

إشارةأنظمةمعظموتعمل.الأمانإشارةأيالأخضرولايمكن.تتوقفلىصالقادمةالقطاراتتحذرالإفمارات

التوشيج.تحكمخلالمنالاليةالكتلةظهورعندإلاأخرى!تلةإلىكتلةمنالتقدمقطارلأي

المرفييالتحكماسمالمتقدمةالإشاراتعلىويطلق.التاليةالكتلةإلىلالدخمبامكانيةتسمحواضحةإشارة

نظاممنالاليةالكتلةإشاراتنظامويستفيدالمرور.فياليا.أوويدوياالكتلةإشاراتتعملأنويمكن

التيالقطاراتحركةتنطمفيالمرورفىالمركزيالتحكمالأنظمةهذهتتطلب.اليدويةالكتلةإشارةأنظمة

السكةخطعلىموجودةتكونوالتيالاخر،منهاكليلىالسكةخططول-للىمختلفةنقاطعندمشغلينوجود

علىالأخرىالإشاراتجميعفيتتحكملكن.نفسهعنمسؤولمشغلوكا!فيها.والتحكمالإشاراتلتنطم

مركزيةتحكممحطةولكل.المركزيةالتحكممحطةالخطيخبرأنولابدأ!تلتين،أوواحدةكتلةفيالقطاراتتحريك

الموضععليهيوضحأكثرأوواحدكهربائيبيانيرسمالتيالكتلوضععنبرقيا،أوهاتفئاإما،الاخرينالمشغلين

فيالمركزيالتحكمويدرس.الخطعلىقطارلكلالحاليحدإلىويصعب.خا!بةأومشغولةكانتإذاإمرتهتحت

سكثعملكيفيةلتقريرالتخطل!ةالرسومالمرورلحدوثنظرااليدوية،الكتلةإشارةأنظمةعلىالاعتمادبعيد

ويوجه.المستطاعقدرعاليةوبكفاءةآمنةبطريقةللقطارات،حوأدثوقوعإلىأحيازاتؤديقدالتيالبشريةالأخطاء

الضروريةالإشاراتوضعبضبطالقطاراتمرورمشغلو.الكتلفيالاليةالتحكمنظمكثيراوتفضلها

خطويقسم.آمنةبطريقةنفسهالحديديةالسكةخطع!بعضابعضهاتخجعأنللقطاراتالآليةالكتلإشاراتتسمح.الآليةالكتلةإشارات

عندماقصيرةدائرةوتكون،الحديديةالسكةخطهوطخلالالكهربائيالتيارويسري.كم3و51.بينيتراو!بطولك!لإلىالحديديةالسكة

إشاراتوتظصأصفر،لهاالتاليةالكتلةلونويصبحالأحمر،اللونإلىالكتلةإشارةتحولالدأئرةقصروسسبب.الكتلةداخلفيالقطاريكون

الحمراء.الإشارةعندويق!الصفراءالإشارةعنديبطئأنلابدولكنهالخضراء،الإشارة-كلاليمرأنللقطارويمك!.الاخضراللونأخرى

مشغولةغيركملة

مفتوحةإشارة

مشغولةكملة

توقفإشارة
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مرورفيالمركزيالتح!صمخلالمنويمكن.والمحولات

الخطوطمنالحديديةالسككمعظمتتخلصأنراتالقماإ

وفي.مفردةخطوطافقطمنهابدلأوتستخدم،المتعددة

الخطعلىالاخرناحيةمنهماكليتجهقطارينوجودحالة

منواحداالمرورفيالمركزيالتحكممشغلويحرك،نفسه

الآخر.القطاريمرحتىجانبيطريقإلىالقطارينهذين

تحكمنظاممنالمرورفيالمركزيالتحكمانظامويستفيد

التوشيج.

نظامإلىإضافة.القطاراتفيأخرىتحكمنظم

الس!صةخططولعلىالموجودةالضوئيةالإشعارات

أنظمةالحديديةالسككبعضلدىيوجد،الحديدية

نفمسهاالإشاراتتعطيوهي،القاطراتفيإشارات

.القاطراتفيلوحاتعلىالويقطولعلىالموجودة

معتربطأنأ!اطراتافىالموجودةللإشاراتويمكن

الأمانمعداتومنمعها.وتعملالقاطراتفيمعدات

الاليالتوقفنظامويضغلللقطار،الآلىال!توقفنظام

السائقفشلإذاآليةبصورةالقطار()مكابحفراملللقطار

الأخرىالسلامةمعداتومن.التوقفإشمارةملاحظةفي

فيآليةبصورةيتحكمالذيالقطارفيالآليالتحكم

تحذيرإشارةملاحظةفيالسائقفشلوإذاالقطار.سرعة

يشغلالقطارفيالاليالتح!صمانظامفإنالسرعةحدود

المطلوبة،السرعةإلىالقطارسرعةلتخفيضآلياالفرامل

الأمر.لزمإذاالقطاربإيقافأيضاالنظامهذاويقوم

اتصالأنظمةالحديديةالسككمنكثيرتستخدم

علىالقطاراتحركةفيالتحكمفيللمساعدةمتقدمة

فيمزدوجلاسلكيوجودويسمح.الطري!تطول

القطار،طرفيبينبالاتصالالقطارطاقملأعضاءالقطهارات

فيالقطارالقويةالمزدوجاللاسلكيأنظمةتساعدكما

.بالمحطاتوكذلكالبعيدةالقطاراتبساحاتالاتصال

التحديتخطط

تأثيرهامدىوظهر،الحديديةالسككأهميةظهرت

.الحكوماتالأهميةبتلكواعترفت،البدايةمنذالنقلعلى

تحتالحديديةالسككبوضعإماالبدايةمنتدخلتولهذا

ولقدتطويرها.عملياتفيبالتحكمأوالمباشرإضنرافها

ولكن،المربحةالأعمالمنقديماالحديديةالسكككانت

الأخرىالنقلصورمنافسةاشتدادومع،الأيامهذهفي

منعاليةنسبةتوقفتفقدللقطاراتالمحتلفةووسائلها

الحديدية،السككتتمكنأصموهكذا.أحملاعنالقطارات

اللازمةالضخمةالاستثمارأتتمويلمن،الحاليالوقتفي

بمستواها.والارتقاءأضحديثها

اجتماعيةخدماتتقدمالحديديةالسككلأنونظرا

فإن،وضروريةجوهريةالأحيانبعضوفي،مهمة

المساعداتلهاوتقدملهاالعونيدغالباتمدالحكومات

تحديثمفهومويعتمد.بهاوالنهوضتطويرهابغيةالمالية

التحديثفإن.التحديثأولوياتعلىالحديديةالسكك

فيطويلةمدةمنذتنفيذهتمقديكونأنيمكنمادولةفي

الدولمعظمتبنتفقد،المثالسبيلوعلى.أخرىدولة

منذالقطارأتفىالهوائيةالفراملنظامالأوروبية

فيتبدألمبريطانياأنإلا،العشرينالقرنمنالعشرينيات

إلابهالهوائيةالفراملواستبدالالخلخلةفراملنظامتغيير

العشرين.القرنمنالستينياتفي

فينفسهاالواحدةللمشكلةمختلفةحلولآالدولتجد

منعدداستخدمفلقد،المثالسبيلوعلى.القطارات

تزاحممنللتخفيفوذلك،طابقينذاتعرباتالدول

السككخطوطبينالصغيرةالفسحةولكن،المسافرين

الحل.ذلكتطبيقالمستحيلمنجعلتالبريطانيةالحديدية

مشكلةبحلالبريطانيةالحديديةالسككخطوطوقامت

معوالضوأحيالأقاليمقطاراتعرباتعددلزيادةالزحام

يساعدالحاسوبنظام

نأفيالقطاراتمشعل

حركةبدقةيلاحظ

ويستخدم.القطارات

لوضعالسظهامالمشعل

والتحويلاتالإلتحارات

أدللقطاريمكنلحيث

قدروبأمادبسرعةيسافر

الجهةإلىاهلستطاع

.المقصودة
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السككخطوطسعةزيادةويمكن.المحطاتأرصفةإطالة

ويسمح.الكتلوأطوالالإشاراتنظامبتعديلالحديدية

عنالاخربعضهااتالقطالمتتبعبأنالتعديلانهذان

مركزية،أكثر.نحكماتتطلبالتعديلاتهذهولكن.كثب

يكونعندمافقطاهـالةهذهفيالتكلفةزيادةتبريرويمكن

فىالحديديةأسككارفعتولقدوكثيفا.مكتظاالمرور

إلىالمتريالقياسيالبردذاتالخطوطبتحويللحمعتهاالهند

العريضة.القياسمحددات

تقديمهوالحديديةالسككتحديثصورأغلىإن

وهذا،الحديديةا!ككعلىللعملجداسريعةقطارات

حديديةونظماال!فاءةعاليةقطاراتيتطلبالتحديث

القطاراتأنمنالر-غموعلى.عاليةأمانوأساليبمتينة

السككفيجداالمههءالتطوراتمنالسرعةالعالية

تلكتتمكنعندمافائداأأكبرستكونأنهاإلا،الحديدية

الركابمناصبرأأعداداجتذابمنالقطارات

مبالغواليابانفرنسامنكلوضعتولقدلاستخدامها.

السريعةالقطارأتفيللاستثمابىالأموالمنضخمة

تمفقدبريطانياإيأماتماما.جديدةخطوطوإنشاء

المستخدمةاعطاراتامنسرعةأقلقطاراتإلىالتوصل

ومحاولةالتحديثولكنوفرنسا،اليابانمنكلفي

الانحغاءاتلحدةتخ!عفعمليةبإجراءتماالسرعةزيادة

قضبانتثبيتوكذلكفعليا،الموجودةالخطوطعلى

ومن.خرسانيةرأقداتعلىملحومةطويلةحديدية

سائقيشغلهاورلاراتعلىالحصول،الغالبفيالمفيد،

الخدمةمنيسرعوثلذا،الأبوابتشغيلأيضايمكنهواحد

الحمتخدأموإن.مص!ةكلفيالتوقففتراتبتقليل

علىسحبأوجر)وحد!!جذب-دفعبنظامقطارات

فييساعدوهو،الوفتتوفيرأيضئايمكنه(طرفكل

تتطلبأنهاكما،المحطارتلفراغاتالأمثلالاستخدام

القطاراتعددمنوتق!للتشغيلها،الأفرادمنأقلعددا

المملكةفيحالياوتستخا-م.الخدمةلتنفيذالمطلوبة

الخطينكلاعلى،والجذبالدفعقطاراتالمتحدة

وأسكتلندا.لندنبينالعاملينالرئيسيين

السككتستطعفلاالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىأما

والطويلةالبعيدةللصافاتالجويةالخطوطمنافسةالحديدية

القطارأتجذبتفلقا-،ذلكمنالرغموعلى.جذا

أوروبا،فيالقطاراتبسوعةليستأنهارغم،السريعة

الولاياتمنالشرقيةاالولاياتفيالركابمنكبيرةأعدادا

فيكبيرةمبالغالأمر،جمكيوناستثمرولقد.الأمريكيةالمتحدة

التحكمأسلوب،،تباعتحديثهافيوأبدعواالشحنقطارات

منممكنةاستفادةأقصمىإلىللوصولوذلكفيهاالمركزي

المفرد.الخط

العالمحولالحديديةالسكك

مقدمتهافيتأتي.العربيالعالمفىالحديديةالسكك

الشاموبلادوالسودانوالسعوديةمصرحديدسكك

حديدوسكة،والعراقوالأردنولبنانسوريامنالممتدة

الجمهوريةفيقابسمدينةمنتبدأالتيالعربىالمغرب

مارةالمغربفيالبيضاءالدارمدينةفىوتنتهيالتونسية

الحديديةالسككشبكةأننجدعامةوبصمورةبالجزائر.

بينها.تكاملأوترابطيوجدولا،عامبشكلقصيرة

كانفقد،بالشرقأوروباتربطكانتبغدادحديدسكك

جنوبيبالبصرةوينتهيتركيافيباشاحيدرمنيبدأالخط

بإيرانلتصلهفرعيةخطوطمنهتمتدوكانت.العراق

بنائهفيأسهممنأولوكان.وفلسطينوسورياورولمسيا

كروسياالدولبعضرأتولما.الألمانيةالأموالرؤوس

خاصةمصالحهايهددالخطهذاأنوبريطانياوفرنسا

لذاتركيا.لدىاحتجتالهند،فيالبريطانيةالمستعمرة

بريطانياامشأنفتهأنإلىلمشوأتعدةالخطفيالعملجمد

بحلولالعراقفينفوذلهاصارحينأم119عامنفسها

إلىتصلالتيأجزاؤهتمتقدوكانت.التاريخذلك

عامتمتفقدحلقاتهاخرأما.أم698عامالأناضول

.أم049

الذيالحديديالخطمشروعتنفيذفيهابدأ.السعودية

وذلك،أم479عاموالوسطىالشرقيةالمنطقةبينيربط

مارا،الرياضفيوينت!الدماممنيبدأرئيسيخطعبر

منفردخطوهو،كم265بطولوالخرجوحرضبالهفوف

قدرهإجمالىبطولفرعيةخطوطوله،النموذجىبالقياس

.ام519عامالمشروعهذامنالعملانتهى.كما64

باسمالقطاراتتسييرعلىتشرفالتيالهيئةوتعرف

أنجزتوقد.السعوديةالحديديةللخطوطالعامةالمؤسسة

الجمركيةالمحطةإنشاءهما:مهمينمشروعينالهيئةهذه

إلىالدمامميناءمنالبضابمباشرةتنقلحيث،بالرياض

لأصحابتيسيرذلكوفي؟الرياضفيالجمركيةالمحطة

المشروعأما.الجمركيالتخليصإجراءاتوفي،البضائع

للخطازدواجبمثابةيكونحديديخطإنشاءفهوالثاني

،الهفوفإلىمتجهاالدماممنويبدأ،الأولالحديدي

الأخرىالمحطاتعلىالمروردونالرياضإلىمباشرةومنها

المدينتين.بينالزمنيةالمدةاختصرمما

،أم852عامفيهاحديديخطأولأنشئمصر.

سعيد،الخديويمنبطلبستيفنسنروبرتببنائهوقام

عامثانخطأنشئثم.كم51نحوالخططولوكان

كم.022بطولوالإسكندريةالقاهرةبينيصعلأم868

القاهرةبينيربطنفسهالعامفىثالثخطوأنشئ
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بيراهـالح!بيا!ح-اللهيرص-سعو!آلالعزيزعبدالللك

.أم!47عاموالرياضرالدمام

الخطبناءمنالهدفوكان.كمأ06بطولوالإسماعيلية

افتتاححفللحضورمصرخارجمنالقادميننقلالأخير

كبيرةشبكةالانبمصروتوجد.أم986عامالسويسقناة

الشرقشيالعريع!منتمتدوالفرعيةالرئيسيةالخطوطمن

النهريالعاليالسدميناءإلىالغربفىمطروحمرسىإلى

السككعرباتببناءخاصةمصانعالانوتوجدجنوبا.

معظموتعمل.الركابأوالبضائعلنقلسواءالحديدية

فىوالتحكمللقطاراتالآليالتوجيهبنظاماليومالخطوط

بينها.وفيماالمحطاتفيحركتها

ام698عامفيهحديديخطأولأنشئ.السودان

وامتد.السودانعلىالاستيلاءكتشنراللوردحاولعندما

مدينةإلىالشمالأقصىفىحلفاواديمنالخطهذا

ص!-،-لاءير*حمع!*!!*ص-لا!!؟كا*

س**3وءبزكا،حمص/برء!ص!*،و!يمبلم-ء-،.،33،ص0

!مور؟7لم"7"خك!

!،!لإآح!صء*/بربركا/،كا!ع!شء.يرء،*-*ع،.ط-ابر.::3.-.ء+7:.ءيز...ء:.ةء،!!

ىكاكأ!"كا-،!-.!!.إ؟رلم؟.خ..ء!،..!.كل3

!!،*3!،!؟ء/*كابرءبرلمءكلا33؟كا3كا!رر-كا.ءةنر!بر-"سن!،ءبنبرنرلىيئ!لم-في.،لا؟تج!3.*"،.ضفي.ة،زر،ليج!ت

+!صص!!لارء!*ع،ىخ؟/عء+*!*ءةلم،لم،-!كأ!يرلم.:؟ضلمبركز!تأبربم.!"ق.."

زر"نج!!لم!ة\لم2دحح!*2ك!-!*!2"،!ىح!.فيرلثتتيزرزر!+ئصتر!ى"أ،كلفيبخبز؟!لم؟لم؟*:".ير.لا

ءخلأ،.4:؟ير/تم7ع"ص،!بر!برنن01-صي،ء،.؟3تهس"+ت3:!ت،بر7بزلي3ة/.أ..!+!"

ير،6يم!!ولأير!ورمم!جؤجمتنك!زو؟ممبم،بهبمكاننفيإ؟؟!يروو*؟لم!"ش،،بئنلا-لم.جم!سم+ئ!ك!بم!كأئ!ى-تملمنىنمكم!ل!هـ،غ
،ء"9؟"،.،كاءع".،لم!لأ!*-؟3بر:+*3؟برول!ة3؟،ير"لم،مملإكا،لم.ش!،

برأىر!ش!كس!ولثي9ألمبربخ!!س"اكأ!!ع"لم+لأ؟لأ!يرى:كه!9كمص!*.ء!،بكل!تي!ف!،!مو!!لثمك!ه؟لأ!؟

رلم*.-جممجهبم؟3ص؟بر+،عه\9،د،+!..،-3!،.:أير،-بر.
ءبرغأ؟بهنهلاكل*بر!توءسل!!جم!ل!كا!فى،نج!؟!كاا.ء"ا.في:7،سلملم*3ون..!،.-!نى؟...*ءسل!

بديلاوالرياضالدمامبينللرلطإلشاؤهتمالمزدوجالحديديالحط

كم.أ00م!،كتراهسمافةاختصر:قد،اغدماللحط

دخولدونوحال.السودانوسطفيبحريالخرطوم

بينيربطجسروجودعدمالعاصمةالخرطومإلىالخط

فيسواكنبينيمتدآخرخطبنيثم.آنذاكالمدينتين

تمأم269عاموفي.أم409عامعطبرةومدينةالشرق

والخمطومالشرقفيبورتسودانبينالحديديالخطبناء

الابيضإلىكوستيعبرالخطامتدثمكسلا،بمدينةمرورا

.الغربفى

بينلتمتدالشبكةتوسعتالحسوداناستقلالوبعد

والخرطوم،الجنوبفىواوومدينةونيالاالخرطوم

الشبكةهذهوأصبحت.الشرقيالجنوبفيوالدمازين

نقطةأقصىبينتصلكم/0006منيقربماإلىتمتد

ميناء؟الشرقفينقطةوأقصىحلفا،واديبمالشمالفي

التونسية.العاصمةلىالحديتةايواصلاتوسائلإحدىتونسمترو
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.بالرياضالبريالميناء

العامةالمؤسسةنفذته

الحديديةللخطوط

الحاوياتلمقلالسعودية

الرياضإلىالدماممن

.ام089عام

وإلىنيالا،مدينةصخىالغربإلىوامتدت،بورتسودان

بابنوسة.عبرواومدينةحتىالجنوب

السككخطوطج!ميعتدير.الشماليةأمريكا

خاصة.شركاتالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالحديدية

نسبةتبلغحيث،للدخلالأكبرالمصدرالبضائعنقلويمثل

الكليالدخلمبنصوعمن%59الشحنمنالدخل

المتحدةالولاياتفيالحديديةالسككوتنقل.للقطارات

المدنبينالشحنأعصالمن%05نحوالأمريكية

العاليةالنسبةبهذه"الحديدالخطوطوتحتفظ،الأمريكية

وبحركة،بكفاءةالحديثةالتقنياتباستخدامالمرورمن

منهاكلحمولةتبلنميوميا،سريعقطار000.01

سككشبكةأكبرامت-ادعلىوذلك،متريطن2!...

عديدةقاطراتو-حداتالقطاراتوتجر.العالمفيحديدية

الكهربافط.الديزلنوعمن

فيهابماالبضائعا!اعأجميعالشحنقطاراتوتحمل

الحديدوخامالحجريالفحممثلالكبيرالحجمذاتالمواد

.الطرقومقطو-راتةالمملووالحاوياتوالسيارات

الطرقعلىالبريالنقلبينشمديداالتنافسومازال

بالسككالسفروبين!الخصوصوجهعلىالجويةوالخطوط

منكثيراوالجويبالبرقيالنقلجذبحيث،الحديدية

السككيستخدمونكانواالذينالطويلةالمسافاتركاب

ذلكمنالرغموعلى.مضىفيماالأمريكيةالحديدية

السريعةللقطاراتءأسابأعمالشبكةهناكفمازالت

والترويح.التسليةوعرجماتومطاعمنومعرباتعلىالمحتوية

وأمتراك،أمتراك،!ةشرالقطاراتهذهبتشغيلويقوم

عامالأمريكيةا-لمكومةأنشأتهاعامةشبهمستقلةمؤسسة

الوقتفيالمدنبينالركادءقطاراتلتشغيل،ام079

الأمريكيةالحديديةاسمككخطوطفيهتواجهكانتالذي

قطاراتمسؤوليةوبنقل.كبيرةوخسارةماليةمشاكل

منالخاصةالشركاتأعفيتفقدأمتراكإلىالركاب

مربحةغيرخدماتعلىوالمحافظةالتشغيلفيمسؤوليتها

خطوطفىالقطاراتوأسرع.الأمريكيةالقارةعبر

علىالعاملةالقطاراتهيالأمريكيةالحديديةالسكك

ويبلغوواششطن،نيويوركمدينتيبين)المترو(الأنفاقخط

المسافرينعددويبلغ.الساعةفيكما25سرعتهامتوسط

الولاياتفىالضواحىفىالحديديةالسككخطوطعلى

مستخدميمجموعمن75%نحوالأمريكيةالمتحدة

الأمريكية.الحديديةالسكك

الولاياتفيالموقفكثيراكندافيالموقفيشبه

الحديديةالسككقطاراتوأسرع.الأمريكيةالمتحدة

ومعظم.ومونتريالوأوتاواتورونتوبينالعاملةهيالكندية

عاليةالمناطقمنهمالحديديةاسمككعلىالمسافرين

معظمولكنالبلاد،منالشرقيالجزءفيالسكانيةالكثافة

ولقد.البضائعحملفىتعملكندافيالحديديةالسكك

المعادنلنقلجديدةحديديةسككخطوطبتشغيلبدئ

تعانىبينما،الخامالصناعةوخشب،الكبيرةالأحجامذات

عليها.المسافرينإقبالعدممنالقارةعبرقطارات

المكسيكتعد.الجنوبيةوأمريكاالوسطىأمريكا

شبكةتمتلكالتيالوسطىأمريكافيالوحيدةالدولة

الأصغرالأخرىالدولأما.حديديةسككخطوط

معزولةعادةفيهاالحديديةفالخطوط،الجنوبفيالموجودة

سكةخطتمتلكبنماكانت.الساحليةالمناطقفوومركزة

ذلكبنيولقدفيها،الضيقالبرزخانشىءعبرحديدية

طويل.بزمنبنماقناةبناءقبلأيام،855عامالخط
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لابدالجنوبيةأمريكافيالغربىالساحلمنبراوللسفر

السككوخطوطالانديز.جبالعبورمنللمسافرين

المعادنتحملفهى،خرافيةشسبهالمناطقهذهفيالحديدية

نحوارتفاععلىتقعوهيوبوليفيا،بيرومنكلفيالمهمة

حطوطأعلىانهاأيالبحر،سطحمستوىفوقم0006

الخطذلكإنشاءأمكنولقد.العالمفىحديديةسكك

وتعرجاتالانحدارشمديدةتدرجاتباستخدامالحديدي

وتمتلك.ومقا!إلحاملاتوأنفاقحادةوانحناءات

السككخطوطمنكم04و...منأكثرالأرجنتين

منوتتفرع،قياسمحدداتثلاثةعلىموزعةالحديدية

خطوطإلىوصلاتوجودمعالشرقفيأيريسبوينص

التىوأروجصايباراجوايمنكلفيالحديديةالسكك

البرازيلوتمتلكبالبخار.الحديديةخطوطهاقاطرأتتعمل

الحديدية،الس!صكخطوطمنكم)00.37نحو

الشاطئ.منءكم..منأقليبعد%9.منها

منكم000.04منأكثرأستراليافييوجدأستراليا.

وتشغلهاالخطوطتلكوتمتلك.الحديديةاسحككخطوط

للحكوماتتخضعمنهاأربع،ح!صميةهيئاتخمس

المركزية.الأ!شراليةالحكومةفتمت!االخامسةأما،المحلية

لخطوطالقياسمحدداتمنأنواعثلاثةتوجد

منذ،الممكنأصئمنولقد.الأستراليةالحديديةالسكك

وذلك،وسيدنيبيرثبنفقصأبرحلةالقيامأم،079عام

.معياريقياسيمحددذاتحديديةس!صةخطعلى

طولهارحلةفيباسفيكإندياقطارركابويتمتع

أيامثلاثةالرحلةوتستغرق.مريحةبقطاراتكم3لم389

،أم179عامومنذ.الغالبفيعاريةأرضاخلالهاتعبر

أسترالياغربيالحديديةالسككبخطوطالخطذلكربط

سهلوسعطفيويقع.الأخرىالأممتراليةوالخطوط

يبلغالعالمفيمستقيمحديديةسكةخطأطولنولاربور

أسترالياعبرقطارالخطهذاويستحدمكم،478طوله

هذهموظفوويعيش.بيرثإلىأديليدمنيبدأالذي

طولعلىوأسرهمفيهاوالعاملون،الحديديةالخطوط

الشايقطارأنلدرجةمعزولةمناطقوهي،السكةخطوط

القطاريحملكماأسبوعيا،السكانهؤلاءيزوروالسكر

اللازمةالاممتهلاكيةوالموادالطيةالإمداداتأيضامعه

السينمائية.الأفلامبعضالقطارويعرض،لهم

الاسمابهذاوسمىتروب.عربة،غانقطارفيويوجد

منمجموعةمرةساقواالذينالأفغانالجمالرعاةإلىنسبة

أديليدبينويصلأصشراليا،جنوبشماليمنطقةفيأ!الجما

ويحمل.كمالأ445الرحلةطولويبلغ،آليصوينابيع

السياراتالأخرىالقطاراتدقيةمثلمثلهالقطارهذا

.المعبأةالنقلوعربات

عدافيما،الأستراليةالولاياتعواصمجميعتستخدم

بوصة،8وءأقدام4مقدارهقياسمحدد،داروين

أديليدبينالمعياريالقياسمحددبينماأم(لأ)435

هوليلايسافرالذيوالقطارمتر.0061هووملبورن

سيدنيمنالقطاراتوتعمل.المدينفنهاتينبينالوحيد

وتوجدوالنهار.الليلفىوبرزبينملبورنمنكلإلى

خطوطامستخدمةكانبراإلىتذهبأخرىقطارات

الزرقاء.الجبالعبركهربائية

المقاطعاتفىحديديةسككخطوطنظاموأكبر

والذيكايرنزشممالي!وينزلاندفيالموجودهوالأسترالية

الخطوطمنآخرعددإلىإضافة،كما،681طولهيبلغ

أرضفيأيضاويوجد.المقاطعةداخلالطويلةالحديدية

قصبزرأعةمناطقفيممتدحديديةسكةنظامكوينزلاند

وتحملم(..،061)قدمانمقدارهقياسمحددذوالسكر

والفحمكوينزلاندفيالزراعيةالمنتجاتالشحنقطارات

ويلز.ساوثنيوجنوبيمنطقةمنالحجري

فيالحديديةالسككخطهوطجميعأسستنيوزيلندا.

وستأقدأمثلاثةقدرهمعياريقياسبمحددنيوزيلندا

ون!االإنشاء.تكلفةتخفيضبهدفأم().)67بوصات

إنشاءأثناءظهرتفلقد،الوعرةالأرضيةالتضاريسلطبيعة

مثلالخارقةالهندمحيةالأعمالمنالكثيرالحديديةالخطوط

المعلقة،والجسورالمرتفعةوالس!سكالأنفاقمنال!ضير

خطويمر.للزلازلالمعرضةالشماليةالحزيرةفيوخاصة

وفيالشهيرروريموحلزونعبرالرئيسيالحديديةالسكك

إلىالخطهذاويسيركم،اأطولهايبلغالعقدمنسلسلة

شمالفيبنىولقد52.إلىأمنيتدرجكبيربميلأعلى

لتحملالحديديةالخطوطبعضالشماليةالجزيرةشرقي

.هناكالاصطناعيةالغاباتمنالخامالصناعةخشب

منفقط%5الركابخدماتقطاراتدخلويبلغ

علىويسيرنيوزيلندا.فيالحديديةالسككدخلمجموع

ستةالجزيرةفيالحديديةالسككخطوطمنخطكل

علىوتشرف.الأياممعظمفييوميةرئيسيةقطارات

والتيكم(،)685وأوكلاندولنجتونبينالليليةالرحلة

بايشركةوتعمل.نورثرنشركة،أساعة2تستغرق

،الشرقفينبييرإلىالمتجهالفرعخطعلىإكسبريس

فيهيوجدالذيالأولىالدرجةقطاراتأحدعليهاويعمل

المعلقموهاكاجسرعبرالخطهذاويمر.مشاهدةعربة

ارتفاعأعلىوهو،م79الواديعنارتفاعهيبلغالذي

نيوزيلندا.فيلجسر

طريقعنبينهافيماوالجنوبيةالشماليةالجزرتتصل

السككوخطوطالطريقمركباتتحملالتيالعبارات

السككلخطوطنظامانالجزيرةفيوتطورمعا.الحديدية
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دائمةبصفةيسمتخدمانولكنهما،حدةعلىكل،الحديدية

عامالعبارةوصلةأكصلتوقد.المشتركةالدارجةالمعدات

كم351طولهاحدياةيخطوصلةوتوجد.ام629

الغربيالساحلإلىمنهاوينطلقكريستتشيرش،إلىتصل

كبير.بميلآرثر،ممرإلىيتسلقوحيدحديديةسكةخط

أوتيرا.نفقخلالك!ا13التسلقمسافةطولويبلغ

شركةوتعمل.كهربائيةقطاراتالخطهذاعلىوتعمل

الساحلطولعلىالممتدالحديديالخطعلىسوثرنير

منالخطهذاويبدأ.كم495طولهيبلغوالذيالشرقي

تسعالرحلةهذهوتستغرق.إنفركارجلإلىكريستتشيرش

لتجنبكم9طولهنفؤ،ام559عامبنيولقد.لمماعات

ذلكفىالعملوا-ضتاجالشهير،ريموتاكابمنحدرالمرور

لمعسافةقطار-لجذببخاريةقاطراتخمسإلىالنفق

كم.5طولعلىم265

،الكفاءةعاليةالسحينفيالحديديةالسكك.الصين

فيآخرنظامأيفيالتوشيممنأسرعفيهاالتوسعومعدل

الأساسيةالوسيلةهيالحديديةالسككتعتبرحيث،العالم

وحديدالحجريالف!3شمحنوعملياتالركابلنقل

يب!بقاطراتإشحناقطاراتوتعمل.والحبوبالتسليح

علىوذلك،المتريةالأطنانمنآلافعدةمنهاكلوزن

علىوالمؤسسةآلياالمصم!ةالبخاريةالقطاراتمنأزواج

نأكما.السابقالسوهـتجىالاتحادفيالقاطراتصورة

إلىذلكويرجع،سوفبضيمظهرذاتالركابعربات

وورشمصانعإزشاءفيللصينالسوفييتمساعدة

جمهوريةميلادزلمتالتىالسنواتفيالحديديةالسكك

الصينيونومازال.ام949عامالشيوعيةالشعبيةالصين

إلىيحتاجونفهم،البخاريةالقاطراتبناءفيمتفردين

لتحقيقعليهاالحسموليمكنالتيالمحركةالطاقةجميع

،القاطراتإمدادفيأالكبيرةوالتوسعاتالمتزايدةالمتطلبات

مفهومأمروهذااليخار،سحبقوةيستخدمونأنهمكما

فيالحجريالفحمكلنمخزونأكبرتمتلكدولةفيومتوقع

تحاولالدولةإنأي،النفطفىكبيرعجزمعالعالم

للسككاللازمةال!لماقةمصادرفينفسهاعلىالاعتماد

الحديدية.

سككفيهالاتتوافرشماسعةمناطقالصينفيتوجد

الحديديةالسككخطوطنظاممعظمويتركز.حديدية

هذهأهمأحدطولويبك(البلاد،شرقفيتقريباالحالي

وهو،الشمالباتجاه3الخطهذاويمتد،كم313.2الخطوط

ويستمر،بكينوالعاامححمة)كانتون(غوانغزهاوبينيعمل

حولالشرقياعشمالفيالصناعيةالمنطقةإلىطريقهفى

الحديديةالسكةخطويمتدمنشوريا.إلىيصلحتىشنيانج

بطولشنيانجإلىالجنوباتجاهفيبكينمنالثانيالرئيسي

الجنوبناحيةغوانغزهاوبخطييتصلوهوكم،أ!462

بهابمناطقالرئيسيانالحديديةالسكةخطاولايمر.الغربي

الغربإلىالمتجهالفرعيالخطأنإلا،جبالأومرتفعات

الجنوبإلىالشمالمنالمتجهالخطعلىالوصلنقاطمن

سككخطوطأنشئتولقد.عاليةجبالعبريمرأنلابد

النائيةالمناطقإلىللوصولالطيعيةالموانعهذهعبرحديدية

المعدنية.الترلممباتمناطقإلىللوصولوكذلكالبلاد،من

طولهيبلغالذيالخطوطهذهأحدفىأنفاق504ويوجد

بهيوجدكمأ،650طولهآخرخطكوهناك619

طورتالتيالحديديةالسككخطوطوتشملنفقا.427

حديديةسكةخطالعشرينالقرنمنالتسعينياتفى

وشم.الغربيالشمالأقصىفىيرومكيإلىيصلطويلا

نأالمستقبلفىيمكنهبحيثبسرعةالخطهذاكهربةحاليا

أنجزماومتى.السوفييتيةالحديديةالسككبخطوطسصل

إلىالصينمنالرحلةطولسيقللفإنهالحديديالخطهذا

الطويلالحديديالخطهذاومن.كما000بنحوأوروبا

فييبدأأنقبلللغربيتجهخطيتفرعلانزومدينةعند

فيأيضاالخطهذاتوسعةالانويتم.الجنوبإلىالاتجاه

التيبت.فيلاسامدينةإلىالجنوباتجاه

نظامالأوروبيةالدولمندولةكلتمتلك.أوروبا

دولة.لكلمميزةوبصفاتبهاخاصاحديديةسكك

السككشبكاتبعضالمقالةمنالجزءهذاويشرح

بنظامأوروبافيالقطاراتتعمل.الكبيرةالحديدية

وأوحداتهمامنخليطأوالكهرباءأوالديزلمقطورات

علىمعيننظاماختيارويعتمد.السحبقاطراتبنظام

الناساحتياجاتإلىبالإضافةدولةلكلالجغرافيةالطيعة

قياسمحددالحديديةالسككمعظموتستخدم.الداخلية

البوصةونصفبوصاتوثمانىأقدامأربعةمقدارهمعياري

اللتانوروسيافنلنداذلكمنويستثنىأم(.))435

م(،1.)52أقدامخمسةقدرهقياسمحددتستخدمان

مقدارهقياسمحددتستخدماناللتانوالبرتغالوأسبانيا

وتتعاونأم(.))676بوصاتوستأقدامخمسة

القطاراتشبكةتشغيلفيالأوروبيةالحديديةالسكك

منأكشمنركابعرباتمنالغالبفيوالمكونةالدولية

الدوليةالقطاراتتحتويالأحيانبعضوفي.واحدةدولة

.الركابسياراتلحملشحنوعرباتنومعرباتعلى

السككبينلتصلالعباراتوصلاتأنظمةوتعمل

السككوصلاتوأقصر.المائيةالموانععبرالحديدية

بينالإسكندينافيةالدولفيموجودةالأوروبيةالحديدية

نأالأوروبيةالدولفيللقطاراتويمكنوالسويد.الدنمارك

بينالمسافةضبطمادامقياسيةغيرخطوطإلىتنتقل

.العجلاتمجمعاتتبديلأمكنأوممكئاالعجلات
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فيالخطوطكهربةنظاممنمختلفةأنواععدةويوجد

إلىطاقةنظاممنالتحولالقاطراتلبعضويمكن.أوروبا

مواعيدعلىالمحافظةيمكنوهكذا.توقفدونآخرنظام

الدرجةخدماتتوفرالتيأوروباعبرالسريعةالقطارات

منوالكثيرالمطاعمفيهابما،للركابالمتميزةالأولى

ويستيم.الأعماللرجالالضروريةالأخرىالتسهيلات

مئاتعدةتبلغمسافةقطعالقطهاراتهذهفيالمسافرون

نفسه.أ!يومافىمنازلهمإنىوالعودةمتراتالكيلومن

قطاراتخدماتالأوروبيةالدولمنعددتشغل

بندولينوقطاراتذلك،أ!ثدةومن،السرعةأجةعاركاب

شديدةمنحنياتلتأخذالانحناءيمكنهاالتيالإيطالية

الحديديةاسمكةفىالقطاراتهذهوتستخدمالانحدار،

عاليةقطاراتألمانيافىوتجريبروما.ميلانوتربطالتي

وتبلغميونئ!إلىشتوتجارتعبرهامبورجمنالسرعة

أسرعويعمل.اساعةكم052القطاراتتلكسرعة

يعرفسربجداقطاروهوفرنسا،فىأوروباقطارات

ولقد.فائقةسرعةذوقطاروهو.فى(.جي)تىبالحروف

بينالسريعةللقطاراتالجديدالحديديةالسككخطأنجز

منآخرجزءأيضاانتهىكما.ام839عاموليونباريس

فرنسا.غربىمنطقةيخدموهو،أم989عامالخطذلك

خلالالمانشنفقفيفى(.جى.)تيقطاريعملوسوف

شبكةلمدخططتوجدكما،وليلباريص!بينتوصيلة

بلجيكامنكلإلىالسريعةالحديديةالسكةخطوط

وألمانيا.وهولمدا

فيكبيرةزيادةإلىأم099عامألمانياتوحيدأدى

وألمانياالشرقيةبألمانيايعرفماكانشرقيمناطقب!تالمرور

قدكانالذيالقديمالخطإعادةوتمتوغربيها،الغربية

الطابقينذاتالقطارات

وبعضإيطاليالىتستحدم

الأخرىالأوروبيةالأقطار

الخطوطعلىللتخفيف!

والمزدحمةالمشغولةالمفردة

ركا!منكبيرةبصورة

الضواحى.

إلىحينذاكالتوقفويرجع،سنة04لمدةاستخدامهتوقف

ولقد.الغربيةأوروباودولالشرقيةالكتلةبينالحدودوجود

وليبزجودرزدنبرلينبينالحديديةالسككدمحطوطتم

حاليايتمكمالألمانيا،الموحدةالحديديةالسكةلتكون

بينالعاملةالحديديةالسككخطلكهربةالتخطجط

الحديديةالسككخطوطتحديثلمنافسة،وبرلينهامبورج

خطوطوتعد.السابقةوتشيكوسلوفاكياالنمسابين

للغاية.مهمةأوروباعبرللشحنالدوليةالحديديةالسكك

لتبادلخاصةترتيباتالمحتلفةالأوروبيةالدوللينوتوجد

علىدولةكلتحافظكما،الدولبينالقطاراتعربات

التشغي!!.نظامتجانس

السككخطوطعلىيومياالهندفييسافرالهند.

يبلغقطاراتفىمسافرملايينعشرةعلىيزيدماالحديدية

مكدسالخطوطهذهوبعضقطار.00011عددها

يضطرونالركابهؤلاءمنعدداأنلدرجةبالركاب

السككخطوطشبكةوتعد.العرباتأسطحعلىللركوب

العالم،فىحديديةسككنظامأكبررابعةالهنديةالحديدية

كم.000/06منأكثرالخطوطأطوالمجموعيبلغحيث

يأ،العريضالقياسىالمحددذيالنوعمنالخطوطومعظما

خطوطونسبةأم(.))676بوصاتوستأقدامخمسة

معأزديادفيالعريضالقياسمحددذاتالحديديةالسكة

الخطوطتحولكما.الجديدةالخطوطبناءالتومئفى

الخطوطوبالذات،المتريالقياسمحددذاتالقديمة

العريض.القياسيالمحددإلى،بكثرةالمستخدمة

القياسمحددذاتالأساسيةالشبكةصممتولقد

القرنمنالخمسينياتفىالحديديةالخطوطمنالعريض

خطوطأيضاتشملوكانت،الميلاديعشرالتاسع

قي*ه
ا

ولال!
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الحديديةالسككخطوط

خطهوطتحمل.الهندية

أ!نديةاالحديديةالسكك

ملايينعشرةمنأكثر

فيوتقدميوميا.مسافر

المرطباتالمحطات

مسبقاالمححوزةوالوجبات

التوقف!فتراتحلال

.للقطاراتالطويلة

وقد.باكستانباسمالانيعرففيماالحديديةالسكك

وكلدلهيبينالعاملةالحديديةالسكةخطوطكهربةتمت

معظمالأساسيةات!وطهذهوتحملوكلكتا.بومبايمن

الإسمنت:فيهابماالهندفيالكثيرةوالبضائعالشحن

والفولاذ.والنفطوالحبوبوالأسمدةالحجريوالفحم

ممتلكاتها،أهمإ-حدىالهندفيالحديديةالسككوتعد

البريطانية.والتصمميماتالمعالممنالكثيرفيهاوتظهر

والسككالقطاراتفربالمستخدسةالرسميةاللغةومازالت

عامالاستقلالومنذ،الإنجليزيةاللغةهىالهندفيالحديدية

ديزلثم،بخاريةالإلىاية)فيالقاطراتاصبحت،ام479

والكهربائيةالاليةالدارجةوالمعدات(كهربائيةذلكوبعد

فيالبحوثمراكزاستطاعتولقدالهند.فيتصنع

علىالمحافظةالعاليةالكفاءةذاتالهنديةالحديديةالسكك

و!ديث!ثا.الهنديةالقطاراتتطويربرامج

حتىمستخدماالبخاريةالقطارأتمنالكثيرولايزال

ذاتخطوطعلىأسا،سامستخدمأنهإلاالهند،فيالان

الخطوطعلىالبخار،قاطراتوتسحب.متريقيالرمحدد

الاقلالركابقط،رات،العريضالقياسمحددذات

الشحنقطاراتالديزلقاطراتتسحببينما،سرعة

الحديديةالسككطخطووشبكةممكنا.ذلكيكونعندما

جميعوتغطي،ا!بيرةدرجةإلىمنظمةالهندفيللركاب

قدرأقصىإلىا،شوافرةالتسهيلاتوتستغلالبلاد،أرجاء

يعملمفصلحجزنظامويوجد.الركابلخدماتممكن

بطئةالهندقطارات،ورحلات.بالحاسوبكبيرةدرجةإلى

تعطلمع،أخرىأما!نفيالحديثةبالنظممقارنة

لشراءالمحطاتفيطويلآلفتراتوتوقفهاالقطارأت

سبققدوالتيالغذ.ائية،الوجباتإحضارأوالمرطبات

جذاطويلالقطاراتمنوكثيرالقطار.إلىحجزها،

القطاراتهذهبعضعرباتعددويصل،ملحوظةبصورة

واحدةعربةبينهاالعادةفيويوجد،ثقيلةعربة18إلى

فيالسفرمقاعدتحويلويمكن.الأقلفيالهواءمكيفة

سرعةولاتزيد.الليلفيللنوممضاجعإلىالركابعربات

المكيفالسريعريدهانيقطارمثل،القطاراتأفضل

عنوكلكتا،وبومباينيودل!بينيعملالذيالهواء

الهندفيقطارأسرعسرعةوتبلغ.كماساعة85

بينيعملالذيالسريعشاتابديقطاروهو،كم/ساعة09

ومتولمسط.كم006طولهايبلغرحلةفىوبوبالدل!

بينعادةتتراوحالهندفيالعاملةالجيدةالقطاراتسرعة

المتريالقياسىالمحددذاتوالقطارات.كم/ساعة6و.05

عنالسرعةلاتزيدالأحوالأحسنففىبكثير،أبطأ

الذيالسريعبنكمدينةقطارأمثالهاومن.كم/ساعة05

وكلكتابومبايضواحىوقطاراتجيبور.إلىيصل

بأيولايمكن،للغايةالمزدحمةالقطاراتمنالكهربائية

علىالركابتحعلقحيثأبوابها،إغلاقالأحوالمنحال

القطاراتهذهتحملأنجداويحتملالجارج؟منالأبوأب

راكب0051وهىالركابمنالاساسيةسعتهاضعف

منمرحلةأولكلكتامدينةفىانشئتولقدرسميا.

أنشئتبينما،الأنفاقلقطاراتالحديديةالسككخطوط

فيمتريقياسمحددذاتمكهربةحديديةسكةأطول

مدرالر.مدينةفيالضواحي

ذاتأخرىحديديةسككالهندأنحاءفيويوجد

وستقدمينإلىبعضهاأبعادتصلضيققياسمحدد

السككخطوطذلكأمثلةومنم(..،)762بوصات

الحديديةالسككوبعضبارودا.ولايةفىالحديدية
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ومنم(،.،061)قدمينيبلغقياسمحددذاتالأخرى

أجور.جواولايةفيالحديديةالس!صكخطوطذلكأمثلة

الجبلية،المناطقتخدمللاهتماممثيرةخطوطعدةوتوجد

فيسيمالامنطقةإلىالوصوليمكن،المثالسبيلفعلى

أرلغتستغرققطاراتطرلقعنالهملاياجبالسفوح

معك!69طولهاالالتواءشديدةرحلةقطحفيساعات

ويعد.المسافةمنتصففيالإفطارطعاملتناولتوقف

إلىالمتجهم(.،061قياس)محدداللعبةالقطارمايسمى

غيرللركابالممتعةالقطاراتدارجيليئمنمنطقة

للأماميتأرجحوهو،الويقعبرصافراتهوتنطلق.المتعجلين

الحافلاتخدماتالقطاراتتلكوتنافعه!،وللخلف

يقطعساعاتثمانيمنأكثراشحلةهذهوتستغرق.المحلية

حلزوناتأربعةفيهابماكم87طولهارحلةخلالهاالقطار

قاطراتوتعمل.القمةإلىللوصولمتعرجاتوخمسة

المتريالقياسيالمحددذاتالجنوبفيأوتكاموندإلىالخط

علىأ!لويةالمقا!إإلىالقطارالقاطراتوتدفعبالبخار،

خطوطوتستحدم.معلقةجسوروعبرحافاتطول

القطاراتمنمتنوعةمجموعةالهنديةالحديديةالسكك

علىالمتحركالقصرومنها،السياحلجذبلهالامثيلالتي

جلوسعرفمرم!صنفخمدممياحيقطاروهو،عجلات

الس!صكطلحصوأمتحفدأ!يفيويوجد)صالونات(،

أطه!.ااعواءاشيمتح!معجيدةبطريقةمعدالحديدية

عددحيتمننسبةاع!ىاليابانتمتلك.اببان

مقارنةالس!صانمنالواحدللفردالحديديةالسككرحلات

منعددخلالمنوذلك،العالمفيأخرىدولةبأية

شبكةوتوجد.يومياقطار000762إلىيصلالقطارات

أقداميبلللاثةقيا!يبمحددكبيرةحديديةسكةخطوط

بالكهرباء.معظمهاويعملأم(،0)67بوصاتوست

أكبرجنوبىفيالصناعيةالمناطقاحتياجاتولتحقيق

فقد،الكثافةالعاليةهونشوجزيرةوهياليابانفيجزيرة

)الرصاصة(الطلقةباسمالمعروفأصسريعاالقطاربدأ

خطعلىوأوساكاطوكيوبينام649عامالانطلاق

وث!انىأقدامأربعةمقدارهمعياريقياسمحددذيجديد

القطارذلكويعرفام(،)435البوصةونصفبوصات

علىالقطاريمرالمذكورةالرحلةوفي.شنكانسينلامعم

يزيدمنهاعشراثنانفقا،66ويعبرالمعلقةالحسورمنكثير

كيلومترين.علىمنهاواحدكلطول

61عادةبهاكهربائيةقطاراتشنكانسينقطارات

افتتحتوقدجدا.عاليةبسرعةألاحتفاظويم!سها،عربة

عبرأوساكامنالحديديةالسكةلخطوطجديدةامتدادات

كيوشوجزيرةفىهاكاتافوكووكا/إلىهيروشميما

تقطعكم5ء4الجديدةالخطوطأطوالوتبلغ،الجسوبية

وتجري.أنفاقخلالالأطوالهذهنصفالقطاراتتلك

الركابقطاراتالسريعةالحديديةالخطوطتلكعلى

عملياتلإجراءتماماخاليةالحديديةالخطوطوتكون.فقط

صباحا،السادسةالساعةإلىالليلمنتصفمنالصيانة

فوكووكا.إلىمتجهاطوكيوقطارأوليغادرحينما

منتماماوخاليةسيرهاأثناءحداانسيابيةراتوالقماأ

وغرفردهاتأيخضراءعرباتوتوجدالضوضاء.

القطارأتفىللطعاموعرباتقطارح!!فىجلوس

جهازعلىإرشاديةتعليماتاسمائقونويتلقى.الأسرع

تحسبادائمةبصفةالخطويراقب،أسقيادةاحجرةفىخاص

منشنكالسينخطوطأيضاويوجد.أرضيةهزاتلأية

وإلىكم(103)الغربيالشاطئعلىنيجاتاإلىطوكيو

)الرعحاصة(الطلقةقطار

القطهارلهذايمكن.الياباني

علىتزيدبسرعةيسافرأن

وا!ها.ساعةاع061

الضوضاءوعديمانسيالى

لالداحل.
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تستمرومنهاكم()794بطولالشمالفيموريوكا

نفقخلالالشماليةهوكايدوجزيرةإلىعاديةقطارات

العالم.فينفقأطولوهوءكم،4طولهيباالذيسيكان

جميعأم،670مف-ارهقياسمحددذاتخطوطوتحمل

.النومعربات!ياراتجميعإلىإضافةالشحنقطارات

طرقعلىالأضىالىكابقطاراتإحلالتمولقد

السرعة.عاليةبالقطاراتالأساسيةالسككخطوط

جنوبفيالحديدية!السككنظامأقيم.إفريقياجنوب

البضائعنقللخدمةأسالر!ا،سبورنتباسمالمعروفإفريقيا،

قطاراتولكن.الر!،بقطاراتمنقليلوجودمع

ويوجد،بالركابخاسحةعرباتعلىعادةتحتويالبضاخ

تسهيلاتفيهتتوفريومياللركابواحدقطارالاقلفي

بينوالعاملةالمكهربةالأساسيةالخطوطجميععلىجيدة

الشرقيةولندنديربان:أجةالتاالساحليةوالمدنجوهانسبرج

فيالقطاراتعاتوسر.تاونوكيبإليزابيثوميناء

بريتورداالأزرقالئطارويغادر.عاليةليحستإفريقياجنوب

طولهارحلةيقطعحيث،الأسبوعفىمراتثلاث

ساعة.25الرحلةوتستغرأق،تاونكيبإلىكمأ006

معالعالمفيالقطاراتأفخممنالأزرقالقطاريعد

الدرجةفنادقضدماتتناسبوتسهيلاتمتميزةخدمات

سككخطوطعلىتعملالقطاراتأنورغم.الأولى

أقدامثلاثةمقداره!معياريقياسمحددذاتحديدية

بينالموجودةالقسحفإنام(02)65بوصاتولست

تكونأنفيا!رباتاتساعدالحديديةالسككخطوط

فيالعريضالقياسمحددا!ءذاتالعرباتمنقليلاأضيق

منذلكويتضح،الأوروبيأفيالحديديةالسككخطوط

جنوبفيالعاملةالضخ!ءالبخاريةالقاطراتحجم

هذهمنقاطرة102المستودعاتفيومازالإفريقيا،

علىأوخاصةحا،تافيتستخدموهي،القاطرات

.القطاراتولعشاقللفسحةالعاديةالرحلاتقطارات

فيالعاملةالبخارتأ.1قطامنمحدودعددويوجد

الفحمتعدينض!وطعلىالاعتياديةاليوميةالرحلات

جنوبفيالحديديةالسككخطوطتستخدم.الحجري

بصورةم(.،016)أقدامالثلاثةذاالقياسمحدد،ديربان

فيوتعمل،خاصةلشركةاستخدامهاعدافيماقليلة

والحاصلاتالخشبنقلفىوبخاصةالشحنخدمات

القياسمحددذوالحديديالخطويستخدم.الزراعية

الجيريالحجرلنقل،إليزابيثميناءمنيعط!الذي،الضيق

ما79طولهجىهـمعلقالعسكةهذهفيويظهر،والتفاح

ستاد!،.فانباسمويعرفم78وارتفاعه

نظامتتبعحديديةسكلطإفريقياجنوبفيوتوجد

كم083طولهيببغخط-ذلكأمثلةومن،المتحركةالسيور

سيشينبينويعمل،الكابمقاطعةشماليفيوموقعه

المترددالكهربائىبالتيارالخطذلكويعملسالدانا.وخليج

خاماتبنقلويقوم.فولتكيلو05بجهدالعاديغير

قطاراتعليهتعملحديثحديديخطويوجدالحديد.

بنيولقدفرهيد.فيالحجريالفحممناجممنالشحن

يستطيعديربانشمالىريتشاردخليجفيبحريرصيف

وصلاتوتوجدطن.005/5بسعةقطاراتتحمل

فيالركابقطاراتخدماتبينحديديةسككخطوط

منكلفيالركابقطاراتوخدماتإفريقياجنوب

وصلةلكنبتسوانا،بجمهوريةمارةوزمبابويناميبيا

الحدودإلىفقطركاباتحملموزمبيقإلىالحديديةالسكك

البلدين.بين

فيالحديديةالسككخوطتتركز.المتحدةالمملكة

،لندنمدينةحول،للدولةمملوكةوهي،المتحدةالمملكة

المملكة.أرجاءسائرإلىالحديديةالخطوطتتفرعومنها

محطات!مبعمنالمتفرعةالحديديةالسككجميعوتبدأ

الحديديةالسككخطوطوتحمل.لندنقلبفيأساسية

000.15نحوعلىيوميامسافرمليونيمنأكثرالبريطانية

إلىأطوالهاتصلحديديةسككشبكةعلىقطار

أكم.!0058

الخط.الحديديةللخطوطأساسيتانسكتانوتوجد

شممالآيتجهوهوغربا،يجريالذيالمكهربالحديدي

فيجلاسجومحطةإلىلندنفيإيستونمحطةمن

ومانشسحتربرمنجهامإلىتفرعاتوجودمعأسكتلندا

يبدأالذيالشرقىالخطكهربةحديثاتمولقد.وليفربول

القطاراتتتجهومنهالندنفيكروسكينجزمحطةمن

علىوتعمل.أدنبرهإلىطريقهافىونيوكاسليوركإلى

بمتوسطبريطانيا،فيقطاراتأسرعحالياالسكةهذه

هيلهاسرعةوأقصى.كم/ساعةأ06سرعة

السككفيالمدنبنالعسفروقطارات.كم/ساعة22ء

فىطاقةعربةتوجدكما،السرعةعالية،المكهربةغير

فيلهاعملأولالقاطراتهذهبدأتوقدطرفيها.كلا

عامويلزوساوثوبريستوللندنلينيربطالذيالخط

002إلىتصلبسرعةالقطاراتهذهوتعملأم،769

الأخرىالبريطانيةالقطاراتوتسحب.كم/ساعة

خدمة.وعربة،نومعربةأيضاالقطارويشمل،قاطرات

قطاراتالمتحدةالمملكةعبرالحديديةالسككوتستخدم

مستخدمةوهيالسريعةباسمالمعروفةالكهربائيةالديزل

تعدحيثأسكتلندأغربوشمالويلزفيخاصبوجه

الطويلة،المسافاتعلىللعملاقتصاديةالعرباتقطارات

الحديديةالسككخطوطعلىالاستخدأمقليلةولكنها

الحدشة.الراديوإشاراتموجودالخطوحيدة



الحديدبةالسكك388

قطاراتمنكبيرعددجيدةبطريقةلندنمدينةويخدم

شماليفى،الخطوطهذهمناثنانويستعمل،الضواحي

كيلو25الجهدذأتالمعلقةالكهربائيةالكبلات،المدينة

.الأرضتحتقطاراتمحطاتتخدموالتي،فولت

شرقيجنوبخطوطشسبكةيمالخطينهذينأحدويتصل

القطاراتهذهوتعملالتايمز.نهرمنالجنوبإلىلندن

حديديقضيبمنفولت075قدرهبجهدبالكهرباء

الفولتية.ثنائيةخاصةقطاراتإلىتحتاجفإنهاولهذأ،ثالث

عبرأوروبامنالقادمالمروريمأيضالندنمدينةوتتعامل

الجنوبخطوطوتمد.أم499عاموالمفتتحالماشقناة

الضواحىخدماتبأقصىلندنبالكهرباءالعاملةالشرقي

الصباحفىاستخدامأقصىمع،وكثافةأزدحاماوأكثرها

القطاراتجميعوتعمل.الذروةساعاتفىالمساءوفي

قطاعشكلعلى،كم021قطرهادائرةفى،لندنحول

الخطوطهذهجدوىعدممنالركموعلىواحد.

فهيولذلك،للندنكبيرةأهميةذاتأنهاإلااقتصاديا،

الحكومة.منكبيراماليادعماتلقى

السككخطوطعلىوالشحناتالبضاعةوتنقل

ينقلوكذلك،الحاوياتنظامباستخدامالبريطانيةالحديدية

وتحري.والحجارةالحجريالفحمالشحنقطاراتعلى

ولشركاتمحددةمواعيدفيالشحنقطاراتبعض

علىالمحافظةدعاةمن،خاصةمجموعاتوتستأجر.معينة

البخاريةالقاطراتالصيفشهورفى،الحديديةاسمكك

المناطقفييوميةرحلاتفيالسياحيةالقطاراتلسحب

الحديديةالسككخطوطوتسير.الطيعيةالمناظرذات

اوأحد!ايىمرحلاتأيضاالصيفشهورفىالبريطانية

المرغوبةالرحلاتمنوهىالغداء،لوجبةتسهيلات

نفسه.الوقتفيوالمربحة

أيرلنداجزيرةفيالحديديةالسككخطوطأيرلندا.

أقدامخمسةذيالعريضالقياسمحددنوعمنجميعها

السككشبكةطولوتبلغأم(.،006)بوصاتوثلاث

السككتمتلك.كمأ،059أيرلندأجمهوريةفيالحديدية

المعروفةالحكوميةالنقلأنظمةأيرلنداجمهوريةفىالحديدية

الحديديةالسككشبكةوتشغل.إيرنين!لبياركوراسباسم

وتشغلإيرنين.لانرودباسمتعرفمنهامتفرعةشركة

بأحدثأيرلندافىالحديديةالشبكةإيرنينلانرودشركة

بقطاراتالسفرخدماتتنظموهي،العالمفيالنظم

أيرلندا.جمهوريةفيوالغربالجنوبإلىدبلنمنالركاب

أيةوجودبعدمأيرلنداجمهوريةحديدسككشبكةوتتميز

كانتوإن،الأساسيالخطمعكثيرةاتصالاتأوتفرعات

حديديةبخطوطالاتصالقدرةتمتلكالشحنخطوط

والأس!دةالإسمنتأساساالشحنخطوطوتحمل.أخرى

القطاراتتقوممهمةحاوياتتجارةوتوجدالسكر.وبنجر

لتنقلهاالشماليةأيرلندافيوبلفاستالموانئإلىبنقلها

الشماليةأيرلندامنكلوتشاركبريطانيا.إلىالعبارات

الرئيسىالركابقطارخطخدماتفىأيرلنداوجمهورية

خطوطشبكةطولوتبلغ.وبلفاستدبلنبينالرابط

كم.003نحوالشماليةأيرلندافىالحديديةالسكك

)نقلسريعةحديديةسككخطوطمنالانتهاءتموقد

هذهطولويبلغام،849عام(دبلنمنطقةفيسريع

منالموجودةالحديديةالخطوطوتمتد،كم36الشبكة

وقد،الجنوبفيوبرايلوريدونإلىالشمالفيهوث

.الجديدةالمحطاتبعضافتتحتكماكهربتها،تمت

الحديديةالسككهواة

السككقاطراتيعشقونالناسمنكثيرمازال

إلىوالاهتمامالعشقهذاأدىوقد،البخاريةالحديدية

الهوايةمننوعاباعتبارهاالحديديةالسككعلىالإقبال

منالكثيرظهورذلكصاحبكما،الفراغوقتوقضاء

عن)الفيديو(المرئيةالتسجيلوأشرطةوالمجلاتالكتب

متاحفالدولمنالكثيروتمتلك.الحديديةالسكك

خطوطعلىالدولبعضتحافظكما،الحديديةللسكك

القاطراتلهواةيمكنبحيثالبخاريةالحديديةالسكك

البخاررائحةوشمصوتهاوسماعبمنظرهاالتمتعالبخارية

ولقدتشغيلها.أيضاويمكنهموركوبها،بلمنهاالمتصاعد

خطوطعلىللمحافظةوطرقأساليبونمتظهرت

وبريطانياوأسترالياأمريكافىوبالذأتالحديديةاسمكك

بالمحافظةالمتطوعونويقوم.الأخرىالأوروبيةالدولوبعض

المعطلةالحديديةالسككوعرباتالقاطراتعلى

أجزاءأوالخطمنقصيرجزءعلىوتشغيلهاوإصلاحها

الخطوطعلىأوالمستخدمةغيرالخطوطمنمتفرعة

ذلكفياستخدمتالتيالخطوطأوائلومن.الأساسية

الحديديةالسكةوخطام،949عامويلزفيتاليلينخط

.أم539عامأستراليافيبيلىبوفنجفي

عليهاالمحافظةتمتبخاريةقاطرةألفمنأكثرويوجد

علىالمحافظةأنومعأمريكا.فيألفينونحوبريطانيا،فى

منتكلفةأقل)الضيق(الصغيرالقياسمحددذاتالقطارات

بريطانيافيتمأنهإلاالكبير،القياسمحددذاتالخطوط

ولقدام(.7)435معياريمحددذيخطعلىالمحافظة

يذخطأولسسكسمنطقةفىالحديديبلوبلخطكان

وتمتلك.أم069عامعليهالمحافظةتتممعياريقياسمحدد

السككخطوطفيالمتخصصةفالىنينخطوطشركة

قاطراتكمبردجشايرفيالموجودةالأجنبيةالحديدية

الأوروبية.الدولمنعددمنقطارأتوعربات
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التيالبخاريةإقطاراتابمشاهدةالاستمتاعيريدلمنويمكن

حيثالصينأوالهندإلىالسفريومياتستخدممازالت

.هناكتعملالبخارقطاراتمازالت

ئاريخيةنبذة

منقطعبوضعيديةاطلىالسككخطوطأولبدألقد

منها،بالقربأواكاجمأرضيةفىالخامالصناعةخشب

تجريأنخشبيةعصلإتذاتصغيرةلعرباتيمكنوكان

أوروبافيالخطوط!ذهوأنتشرت.بسهولةالقطعهذهعلى

القرنبدايةومع.الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصففي

الخشبيةالعرباتطخطانتشرت،الميلاديعشرالثامن

إنجلترا.شمماليفىالحجريالفحممناجمفيكبيرةبصورة

جرمنالخيولقممنتوأنتشارهاالخطوطهذهظهورومع

علىالزهرالحديداشألواحتثبيتتمثقلا.أكثرأحمال

.ام738عاممنذالبلىمنلحفظهاالخشبيةالخطوط

لتتماشىالعجلاتتصمبمتعديلتمالزمنمرورومع

حافتهلوحعلىالعجلةتجريبحيثالمستجدالوضعمع

وليمالبريطانيأسضعأم786عاموفى.لاعلىمقلوبة

الحديدية-السككفي،الأوائا!الروادمنوهو-جيسوب

فيلفبروفيحفميحديديسككخطأول

الحديدمنقصيرةقضبانمنالخطصنعوقدليسترشاير،

وكانت.صخرية(بكتلنهايتهافيمدعومةالزهر

وكان(.بارزة)-طفةشفذذاتالعرباتعجلات

السكةخطوطبناءعمقأم308عاممسؤولآجيسوب

فىحديديةسكةخصأوليوهوسري،فيالحديدية

كرويدونمنالخطهذاويبدأ.العامةالبضائعلنقلالعالم

.ولندنواندزورثإلىمتجها

قطاراتلجرالخيول3الخطذلكعلىاستخدمتولقد

ذلكاثارمشاهدةيم!نرمتريا.طنا55إلىوزنهايصل

لينتهيمصمماالخطهذاوكان.سريفيالحديديالخط

بكامله،ينجزلمأنهإلاهامبشاير-فيبورتسماوثفي

فقط.الأجزاءبعضمنهوانشئت

العالمبريطانياقادت.الحديديةالسككعصربداية

السككخطوطصتملىالبخاريةالقاطرأتاستخدامإلى

مهندسوهو،تريصخيكرششاردبنىحيث،الحديدية

يستخدمبخاريمحرإوأول،كورنمنطقةمنتعدين

ذلكحولولقدالدؤح،عمليةفيالعاليالبخارضغط

تسحبأنمنأم4/01عامتمكنتقاطرةإلىالمحرك

فيتيدفلميرثرهـطقةفىالحديدمنألواحعلىبسهولة

افتئأولولقدهـتريا،طنا25قدرهاحمولةويلزجنوبي

!نام708عامالرءابويستعملهالخيلتجرهللترامخط

ويلز.فيومومبلزسوانسي

4ءرو

كا+-لا-!7؟ئج،خخ!)-"!أ7؟+خ!3-ر

كا3،إحإلم!ممأ؟

بم!!+شل!3ى!!7ء-؟-صرز-!

منتريفيثيكريتشاردبناهاقاطرةوهي.الأولىالعصورمنقاطرة

رلمجشاردوبنى.ام808عاملندنفيالفضوليونركبهاولقدإنجلترا،

.أم408عامتحربةلأولقامتناححةقاطرةأولأيضاتريفيتيك

يمستخدمللعمومحديديةسكةخطأولافتتحكما

ودارلينجتونستوكتونبينام825عامبخاريةقاطرات

لذلكالرسمىالافتتاحوعندإنجلترا.شرقيلثممالفى

البخاريهقاطرتهستيفنسونجورجالمهندسقاد،الخط

يحملقطاراخلفهاتسحبوهي،ساعةكم/42بسرعة

روبرتوولدهستيفنسونكسبام982وفي.الركاب

قطاراسحبتوالتيروكيتالبخاريةبقاطرتهماالرهان

وبلغت،ساعتينفىكم56لمسافةمترياطنا02وزنه

القاطرة!ذهاختيرتوقد.كماساعة38لهاسرعةأقصى

خطافتتاحهعندولنجتوندوقركبهخاصاقطارالتعسحب

.أم083عامومانعثسشرليفربولبينالحديديةالسكة

وكان.الحديديةالسككعصربدايةالحدثهذاومثل

بانتظامالقطاراتوتجريبالبخار،كلهيعملالخطذلك

بينالخطعادثم.الركابلخدماتمخططلجدولطبقا

لخدماتالخيولاستخدامإلىودارلينجتونستوكتون

افتتاحه.بعدالركاب

الولاياتفىبدأتقريبانفسهاالزمنيةالفترةوفى

أمريكافىحديديةسكةخطأولالأمريكيةالمتحدة

البخار.يستخدموكانوأوهايو،بالتيموربينالشمالية

أمريكافيالبخاراستخدمتقاطرةأولتعطل!ولقد

ولهذا،حصانم!سباقفيثمبتومباسموالمعروفة

منتظمةخدماتيسيرفعلىحديديةسكةخطأوليعد

أنشأتهالذيالخطهوالأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

الجنوبية،كارولينافيالحديديةالسككهيئة

صديقأفضلقاطرةالخطذلكعلىوامعتخدمت

.ام831عاملتشارلستون
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الشكوكعلىالقضاءفيمشيفنسونقاطرةنجاحسعاعد

القاطراتعلىالاعتمادبإمكانيةأحاطتالتيالأولية

القاطراتعلىكثيراالطلبنماسريعوقتوفي.البخارية

حديديةس!صكخطوأول.أخرىبلدانمنالبخارية

جوزيفبناهاالتىالكبرىالوصلةكانبريطانيافيأساسي

السكةخطوصلتوالتيستيفنسونتلاميذأحدلوك

عندومانشسترليفربولوخطبرمنجهامبينالحديدية

لندنمعالوصلةواكتملت.أم837عاموذلكوورنجتون

يدعلىبرمنجهامفىالحديديةالسككخطوططريقعن

خطمهندسلوكوكان.أم838فيستيفنسونروبرت

بناءتطلبوأغد.زساوثامبتونلندنبينالحديديةالسكة

المجهزينالعمالمنكبيراعدداالحديديةالسككخطوط

مقاولىأشهروم!.والمجارفبالمعاولفقطالعادةفي

حفرعلىعملالذيبراسيتوماسالحديديةالسكك

3!4ءكالح

ءبركلء؟

علىال!اةيستحد!هاالتيالبحاريةالقاطرةهذهمنهاتاريخيةقطارات

أستراليا.ليمتعرححديديةس!!ةطريق

إنشاءفىالعاملإنالعمالعلىأطلقولقد.الكبرىالوصلة

عمالمنالاسم)اششقحفرعمالاسمالحديديةالسكك

كانوالذينالميلاديعشرالثامنالقرنفيالقنواتحفر

الحفروعمالبراسىبنىولقد(.الملاحونعليهمايطلق

خطوطمنكيلومتراآلافعشرةمنأكثرمعهعملواالذين

ومن.العالممنمختلفةأنحاءفيالحديديةالسكلث

فرنسا،فيورونباريسبينالحديديةأعسكةاخطإنجازاتهم

الحديديةالخطوطوبعضكندا،فيالأساسىوالخط

والأرجنتين.والهندأمشراليافيالأخرى

عاملندنفيالحديديةللسكةمحليخطأولافتتع

طولوبلغودبتفورد.لندنجسربينيعملوكانم1836

مأ834عامأيرلخدافىأنشئحديديةسكةخطأول

كنجستاونوخليجدبلنبينيربطوكان،كما.

ذلكمنجزءعملوقد(.لوريدونباسمالآد)المعروف

حديديةسكةخطوطبأسلوبأم854عامحتىالخط

طولعليمتحرككباسإلىالقطاريوصلحيث،هوائية

الانبوبفيالهواءدفعويتم،السكةعلىموضوعأنبوب

ديفونحديديةسككحطوطبنيتولقد.ثابتةآلاتمن

برونل،كنجدومأزمابارديدعلىنفسهبالأسلوبالجنوبية

ينحقلمالأسلوبهذاولكن

الغربيةالحديديةالسككحطوطمهندسبرونلكان

.أم841عاموبريستوللندنبينأنشئتانتى،الكبرى

أقدأمسبعةوهوللخطوطعريضاقياسمحددبرونلاختار

وثمانيأقدامأربعةالقياسمحددمنبدلأم(041.2)

كانتالذيأم(،و)435البوصةونصعفبوصات

قراروكان.الأخرىالحديديةالسككخطوطتستعمله

الخطوطصالحفىالبريطانيةالحكومةكونتهاالتيالهيئة

مصلحةتغيرلمولكن،الضيقةالقياسمحدداتذات

القياسمحدداتمنالكبرىالغربيةالحديديةالخطوط

،الفترةهذهخلالفي.أم298فىإلاالمستعملة

معمزدوجةقياسمحددأتالحديديةالسككالمشخدمت

أخرىشركاتلقطاراتيسيمثالثحديديخطوجود

.الخطوطهذهباستخدام

القرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتفترةعلىوأطلقت

حيثالحديديةالسككجنونسنواتاسمعشرالتاسع

منالعديدالحديديةالسككشركاتمنكثيروضعت

الحديدية،السككمنعاتقصاألبناءوالنظمالتصميمات

كثيروفقدمعظمها،ورفضتبفحصعها،الحكومةوقامت

ذلكمنالرغموعلى.ثروأتهمالمتهورينالمستثمرينمن

ذلكأمثلةومن،طائلةثرواتالشركاتمنعددكونفقد

غنياأصبحالذيهدصعونجورجالحديديةالسككملك

دمجهدسوننظمولقد.الحديديةأسسكةاأعمالنتيجة

لمي!

كاكئي
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المتحكمأصبحأنإلقالأمربهوانتهى،الصغيرةالخطوط

وخلالإنجلترا.شرقيشمالفيالحديديةالسككفى

مأ085عامبحلولتممعا،الحديديةالخطوطوصلعملية

وقدوأسكتلندا.اضدنبينيربطالذيالحديديالخطوصل

المتحدةالمملكةفيالحديدبؤالسككشبكةأطوالبلغت

تديروكانت،كم00269عشرالتاسعالقرنمنتصففي

خاصة.شركات؟حينذاكالحديديةالسكةخطوطجميع

اشترت.أخرىذولفيالحديديةالسككتطورات

قاطراتهاالأوروبيةالدولفيالحديديةالسككمعظم

تلكأمدتكمابريطاشيا،فيستيفنسونعائلةمنالأولى

عامكويبكهـغاطعةفيحديديخطبأولكنداالعائلة

عامحديديةسكةخط-أولفرنساوافتتحت.ام836

فقدبلجيكافىحديديةسكةخطأولأماام،832

فيالحديديةأسمككابدايةوكانت،ام832عامأنشىء

الحديديةالسككأصبصتماوسرعان.أم835فىألمانيا

سككهناككانتو.الدولحكوماتسيطرةتحت

فىوالدنماركو/سويسراوإيطالياروسيافيمشابهةحديدية

والنرويجالسويدوامتل!عتعشر.التاسعالقرنأربعينيات

امتلكتهابينما،ا-خصينياتفىالحديديةالسككوالبرتغال

التاسئكلشر.القرنمنالستينياتفيواليونانتركيا

المتحدةالولاياتي9الحديديةالسككتطوروكان

شبكةطولبلغاملم135عاموبحلولسريعا.الأمريكية

لأنونظرا.كما006منأكثرالحديديةالسككخطوط

ومقفرةموحشةكاشتأمريكافيالداخليةالأجزاءمعظم

ماليةمنخاالأمريكيةالحكومةقدمتفقد،الوقتذلكفي

السككلشركاتمجاناالأرضقدمتوكذلكضخمة

علىوساعد.اط!وطإنشاءعلىلتشجيعهاالحديدية

فائدتهاظهور4الحديدرالسككبناءفىالإسراع

أثناءالجنوبسكانضما-حربهمفيالشماليينللأمريكيين

-ا186)الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالأهليةالحرب

أبراهامالأمريكيالرئي!سكلفأم286وفىأم(.586

السككخطوطليبناءالمركزيةباسفيكشركةلنكولن

وكلكمادئاليفورنيا،فيساكرامنتومنالشرقيةالحديدية

الحديديةالسككخطوطبناءالباسفيكاتحادشركةإلى

شركةعمالكانونبرألحمكا.بولايةأوماهاغربيفي

وفي.الصينيينالعمالالافمنيتألفونالمركزيةالباسفيك

جبالخطتعبرأنلهالابدكانالشركةهذهعملأثناء

فىالحديديةالسككعمالمعظموكاننيفادا.سييرا

عبرالخطوطبناءمنلابداوكان.أيرلنديينمهاجرينالشرق

الحمرالهنودجمةمهطمخاطرإلىإضافةالروكيجبال

فييوتاجبالفيالحديا-يةالسككخطاتقابلولقد.لهم

عبرحديديةسكةشفىأولاكتملوهكذا،أم986عام

السككخطوطعددوبلغ.الأمريكيةالمتحدةالولايات

عشرالتاسعالقرنبنهايةالأمريكيةالقارةعبرالحديدية

الباسفيكخطأم885فىوأكتمل.خطوطأربعة

بصورةوتحسنتفانكوفر.إلىمونتريالمنالممتدالكندية

بسرعةالسفربمقدورهاوأصبح،القاطراتقدرةملحوظة

كم/ساعة.أ.و.08بينتتراوح

وهو،بلمانمورتيمرجورجأنهى.والأمانالراحة

نومعرباتأولبناء،أمريكيأعمالورجلمخترع

العرباتحجموزاد،أم865عامبحلولطعاموعربات

وظهرت،الأمريكية،المتحدةالولاياتفيالوقتذلكفى

،مشهورةوأصبحت،الركابعرباتتصميماتحينذاك

خلالمنالخارجيةالمناظرمشاهدةللركابوأمكن

البريطانيةالحديديةالسككواستع!لت.بالعرباتشرفات

فىأسكتنلدافيالحديديةالسكةعلىنومعربةأول

فىالوقوعشائعةالقطاراتحوادثكانتولقد.أم873

القرنمنتصفبحلولولكن،القطاراتاختراعبداية

كثيرا.السلامةعواملتحسينأمكنالميلاديعشرالتاسع

فيالإسراعفىالكهربائيةالبرقياتاكتشافوساعد

-وستنجهاوسجورجاخترعأم872في.الاتصالات

فيووقعت.الهوائيةالفرامل-امريكيمخترعوهو

حتىقطاراتحادثةأشنعالمتحدةالمملكةفىأم988

وراحألستر.خطخطوطعلىأرمامنبالقربهذا،يومنا

هذاوأدى.الأطفالمنأكثرهمشخصا97ضحيتها

للسلامةتشريعاتسنفيالحكومةإسراعإلىالحادث

إشاراتنظمالحديديةالسككجميعاستخدامفيمتمثلة

ولو.مستمرةفراملعلىالقطاراتجميعواحتواء،الكتل

اللهبمشيئة،لكانتالمذكورةالسلامةعواملوجدت

ألستر.قطارحادثةمنعت،تعالى

الدولبنتدقد.الناميةالدولفىالحديديةالسكك

خارجمستعمراتهافيالحديديةالسككالأوروبية

كوبافيالحديديةالسككأسبانياأنشأتسقحدودها،

فيالحديديةالعسككالهولنديونوبنىأم،837عام

الخطوطمنأجزاءوألمانيافرنسامنكلبنتبينما،جاوه

آسيا.شرقىوجنوبإفريقيامنكلفيالحديدية

فيهاتبنىبريطانيةمستعمرةأولالبريطانيةغياناكانت

الجهودأكبروكانت.ام847فيحديديةسكك

فىالهندفيبذلتقدالحديديةالسككبناءفيالبريطانية

اللوردويعدالتامئكشر.القرنمنالخمسينياتمنتصف

أخذعنالمسؤولالهندفىالعامالبريطانىالحاكمدالهوزي

وممتأقدامخمسةقدرهموحد،قياسبمحددالهند

الخطوطشبكةإنشاءعندوذلكأم(ر)676بوصات

معا.ومدراسوكلكتابومبايموانئلربطالهنديةالحديدية



الحديديهالسكك293

إلىالوصولفىالحديديةالسككشبكةساعدتوقد

وبنيت.الحربيةالأعمالكثيراوسهلتالغربيالشمالجهة

متفرعةصغيرةحديديةسككخطوطذلكبعدالهندفي

المعزولة،القرىإلىلتصللهاومكملةالرئيسيةالخطوطمن

أوقاتفيوالمساعداتالإعاناتتقديملتسهيلوذلك

بمحددللتغذيةحديديةسككخطوطبنيتوقد.ألمجاعات

التكلفة.فيللاقتصادوذلكواحد،مترقدرهأضيققيالر

محددلنظامىالهندبامتلاكالأمرانتهىفلقدلهذاونتيجة

الحديدية.للسككمختلفينقياس

منإفريقياجنوبفيالحديديةالسككخطوطبدأت

القطرداخلالقطاراتبناءتطوروكان،تاونكيبمدينة

دأنشائهاالحديديةاسمككبناءفىالإسراعيتمولمبطيئا،

القرنمنمتأخروقتفىإلا،الجبالوعبرالبلاددأخل

اكتشافذلكفيالإسراععلىساعدولقدعشر.التاسع

رودسسيسلشجعوقد.ذلكبعدالذهبثماولآالماس

،جوهانسبرجإلىليصلحديديةسكةخطبناءعلى

حديدياخطاالبرتغاليونوبنى.أم298عامذلكوتحقق

إفريقيا.فيالشرقىالساحلمنيمتدثانيا

في(القياس)محددأتالمعاييرمشكلةوقفتوقد

منذالحديديةالسككتقدمطريقفيعثرةحجرأستراليا

الخمسينياتمنتصففى،حديديةسككخطأولإنشاء

وعزوفالاتصالاتضعفوأدىعشر.التاسعالقرنمن

محددعلىألاتفاقفىرغبتهاوعدمأستراليافىالولايات

مختلفة.قياسمحدداتثلاثةوجودإلىموحدقياس

قياسمحددإلىللتوصلمحاولةام179عاموظهرت

القارةعبرالحديديةاسم!فخطإكمالعندواحد

استخدموالذيأوغستا،ميناءإلىكالجورلبممنالأمشرالية

ونصفبوصاتوثمانىأقداماربعةقدرهقياسمحددفيه

مسافةإلىالخطذلكطولويصلام(.))435البوصة

لمولكنه.الأستراليةالقارةمعظميغطىوهو،كما،068

إلىنيوزيلندافيالأمرأستقرولقد.ام079عامإلايكتمل

بوصاتوستأقدامثلاثةقدرهقياسمحدداستخدام

عامنلسونعندبنيتالخطبدايةام(،ولكنو.)67

بريطانياتأثيروكان.أقدامثلاثةقدرهقياسبمحددأم862

الأرجنتينفيالحديديةالسككخطوطإنشاءعلىملحوظا

القياسمحددام857عامالأخيرةاستخدمتحيث

التيأليابانفيوأيضا،بوصاتوستأقدامخمسةالبالغ

.بوصاتوستأقدأمثلاثةقدرهقياسمحددتبنت

أجزاءالحديديةالسككفتحت.الهندسيةالتحسينات

عامبحلولأنجزتوقد.والتجارةللتطويرالعالممنكثيرة

الأوروبيةالحديديةالسككخطوطمعظمأم087

بناءالخطوطهذهمنعددإنشاءتطلبوقد.الرئيسية

أجزاءبنسفالأنفاقمنعددإنجازوتم،الأنفاقمنالعديد

وسويسرافرنسامنكلبينللربطالألبجبالمن

خطعلىالعملروسيابدأتأم198وفيوإيطاليا.

،أم619عامالخطواكملسيبريا،عبرحديديةسكك

سكةخطأطولأسصقديكونالخطذلكوبإنجاز

كم010.9طولهيبلغإذالعالمفىمستمرحديدية

التاسئالقرنمنتصفبعد،الحديديةالسككبدأت

قضبانصناعةفىالفولاذباستخدام،الميلاديعشر

-كرداتو!!لت.ا!كر!8اتصناعةوفى،الحديديةالسكك

الركابعرباتمحلالفولاذمنالمصنوعةالركاب

عرباتأم698عامنحوالوجودإلىوظهرت،الخشبية

مهندسوكانولقدالفولاذ.منبكاملهاالمصنوعةالشحن

القفزاتمنالكثيرعنمسؤولينالحديديةاسمكك

عشرالتاسعالقرننهايةفيظهرتالتيالكبيرةالهندسية

ونفذوأالمهندسونأشرفحيث،العشرينالقرنوبداية

الواقعمينايخليجعبرالأنبوبيستيفنسونروبرتجسر

ويلزفىوهوليهيدتشسشرفىالحديديةالسككخطوطفى

عامأسكتلندافيالرابعالجسرأنشأواكما،ام085عام

عامأممتراليافىسيدنىميناءجسروبنوا،ام098

.ام329

عامبحلولالعالمفيالحديديةالسككأطوالوبلغت

البلجيكيالمهندسأمس!.كم000.002أم087

النومعرباتلبناءلتز-فاجنشركةنجلماكرزجورجز

ذلكأمثلةومن،العالميةللقطاراتالفخمةالطعاموعربات

سانت-باريسوقطارأم(،)883السريعالمشرققطار

أم(.98)5السريعبطرسبرج

الألمانيالخترعمحاولةتعد.الكهربائيةالقطارات

لبناءمحاولةأولأم987عامألمانيافىسيمنزفونفيرنر

عامإنجلترافىالكهربائىالقطارأنتجوقد.كهربائيقطار

القرنبدايةوفى.الساحليةبراشونمدينةفىأم883

بكهربةالأوروبيةالحديديةالسككمنالكثيربدأ،العشرين

أولياتمنوءايطالياسويسراوكانت،الرئيسيةخطوطها

ذلكعلىساعدولقد.ذلكنفذتالتيالدول

منالمتولدةالرخيصةالكهربائيةللطاقةاستخدامهما

المصادرمنالكهرباءاستخدممنوأول.المائيةالمساقط

عندالضخمةالمائيةالمساقطاستخدمالذيسيمنزهوالمائية

فىالتراملحركةذلكواستخدملأيرلندا،الشماليالشاطئ

لندنمدينةقلبيربطالذيالخطكانولقد.أم883عام

تحتكهربائىقطارفيهاستخدمخطأولالجنوبيةبلندن

ليفربولحديدسكةخطيعدكما،أم098عامالأرض

كهربائيحديديةسكةخطأولأم398عامأنشئالذي

بدأتالميلاديالعشرينالقرنبدايةوفى.العالمفىمعلق
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الحديديةالسككتطورفيمهمةتواريخ

البخارية.القاطرةالإنجليزتيتريفيثيكريتشارداخترعم4018

دائرياحديديةسكةشابرحطتريفيثيكريتشاردشيدم8018

.لندنفى

حملتبخاريةقاطرةول11الإنجليزيممتيفنسونجورجبنىم1814

.الخيولمنأسرعوكالتطنا3،

بينحديديةسكةحطالإنجليزء،ستيفنسونجورجأنشأأم825

حديديةسكةخطأولوهو،ودارلينجتونممتوكتون

البخارية.بالقاطراتويعملالركابلنقلالحالمفىمشظم

والحطوطللقنواتالجنربيةكاروليناشركةأنشأتام831

يعمللقطارمنتظمحدخديةسككخطأولالحديدية

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيبالبخار

يصلالحديديةالسككلحطوط-ضخمملتقىأولأفتتحام837

.نوكوبرمنجهاممانمثسشربين

سمصر.فيحديديةسكةحطأولبخاءأم852

ملمورنيصلبالبحاري!حلحديديةسكةخطأولافتتاحأم854

فيملبورنميناءلاسمالانساندردلإلمعروفبميناء

سترأليا.أ

الفراملوستنجهاوسجورحالأمريكىالمهندساخترعام867

أمنا.أكثرالقطياراتتشغيلأصبحوبهذا.الهوائية

العالمفىحديديةسككخطأطولإنشاءمنالانتهاءم9186

الأمري!مة.المتحدةالولاياتعبريمتد

حملنفقوهوحديديةسكاثنفقأطولإنشاءمنالانتهاءم0187

الألب.جبالخلالسينيس

سكةبخطألحقتنوم4عرليأولللمالى.مجورجشيدم1872

كندا.عبرحددلىيةسكةخطإنشاءمنالالتهاءم1885

أربعفيالبريطانيةا-لديديةالسككخطوطمعظمدمجتأم239

أساسية.محموعات

القياسىالرقمسجلتواد!إنجلترافيمالاردقاطرةبماءام389

كم/302وهوالخاريةالقاطراتسرعةفىالعالمى

ساعة.

وأوساكاطوكيوبيناليابانفىالركابقطمارعملبدالةام649

ساىؤ.اكم902إلىتصلبسرعة

لاريسمنفى(جي.)في.ا!لتفوقالفرنسىالقطارانطلقام819

ك!ا/ساعة.0216بلعتسرعةبمتوسطليونإلى

العالم،فيتمحنقطاروأثق!ءأطولإفريقياجوبسيرتأم989

طن06.71،زنتهاش!،وحملكم2.7طولهبلغ

.متري

وفرنسا.المتحدةالمملكةبيريربطالذيالقنالنفقافتتاحأم499

منبالقربكونكالى-خديد-طمنالأخيرةالمرحلةالتهتأم599

.ببومبايمنغالوريربطالذممبللهندالغربيالساحل

جنوبىفيالرئيسيةالضواحم!فيالحديديةالسككخطوط

أخذبريطانياوفى.الكهرباؤ!السحبإلىبالتحولإنجلترا

حيث،التناقصفي4الخاصالحديديةالسككشركاتعدد

هناككانت،ام239عاموبحلولمعا،منهاالعديدأدمج

الشرقى؟الشمال-لندن:وهيفقطكبيرةشركاتأربع

بمالكبرىوالغربيةوأسكتلندابمإنجلتراووسطولندن

.لجنوبوا

منالفترةفيالحديديةالسككخطوطبدأت

وبوجه،الأعمالمنالكثيرفقدفيام939إلىام419

ظهوربسببالشماليةوأمريكاأوروبافيخاص،

كانوقدناجحا.لايزالمنهاالكثيركانوإن،السيارات

وهىالحديديةالسككفيجديدةتقنياتذلكعلىردها

.الديزلسحبقوةاستخدام

فيالديزلقوةالممتخدامام329عامألمانيافيوبدأ

برلينبينعربتينمنقطارفيوذلكالطائر،هامبورجر

أكم/ساعة.24سرعةبمتوسطيعملكان،وهامبورج

بيرلنجتونقطارظهرالأمريكيةالمتحدةالولاياتوفي

مسافةام439عامقطعسريعديزلقطاروهوزفير،

سرعةبمتوسطوتميكاكو،دنفربين،كمأ)627طولها

القاطراتسرعةمنالرغموعلى.ساعةكما421بلغت

هيواثاقطاراتفىالممثلةالبخاريةالقاطراتأنإلا،العالية

تحدتشيكاغومدينةمنميلووكيسكةخطعلىالعاملة

عصرفيمنتظمةسرعةأقصىإلىووصلتالجديدةالتقنية

كماا06إلىالقطاراتسرعةوصلتحيثالبخار،

البخاريةالقاطراتتطورتام389عاموفي.ساعة

وسجلتمالاردباسموعرفتالجسمانسيابيةوأصبحت

اساعة.كم302مقدارهسرعتهافيقياسيارقفا

وتطورها،البخارقاطراتفيالتقدممنالرغموعلى

سريعالتحلالظهورفيأخذتالديزلجذبقوةأنإلا

الولاياتفىأم049فىوافتتح.البخاريةالقاطراتمحل

للشحنمنتظمحديديةسككخطأولالأمريكيةالمتحدة

الثانيةالعالميةالحربوبعدكهرباء.-بالديزليعمل

بحاجةالحديديةالسككأصبحتام(،49ء-1)939

منخطيرةمنافسةواجهتهاكمافيها،الاستثمارإلىماسة

لمسافريبالنسبةالجويةالخطوطومنالطرقعلىالنقل

.البعيدةالمسافات

الحديديةالسككشركاتتأميمتم،ام489عاموفي

الحديديةالسككخطوطهيئةلتكونالأربعالبريطانية

عامالبريطانيةالحديديةالسككهيئةوبدأت.البريطانية

محلالديزلقطاراتبإحلالتحديثبرنامجأم559

الكثيرأغلقام639عامبدايةومنذ.البخاريةالقطارات

فيوانتهى.الصغيرةالحديديةالسككخطوطمن

البخاريةالقاطراتعصرالعشرينالقرنمنالخمسينيات

نجمةوهىبخاريةقاطرةآخروبنيت،العالمدولمعظمفي

منبخاريةقاطرةاخروسحبت،ام069عامالمساء

ودخلت.أم689عامالبريطانيةالحديديةالسككخدمة
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وفى،البخاريةالقاطراتمحللتحلالديزلقاطرات

الكاملةالكهربةعمليةالظهورفىبدأتنفسهالوقت

عمليةفيالكهرباءالفرنسيونواستخدم.الحديديةللسكك

كهرباءباستخدأموذلك،عاليةبكفاءةالقطاراتسحب

كماالمستمر،التيارمنبدلأمترددافولتاكيلو25جهدها

القطاراتاستطاعتأم157عامومنذقبل.منمتبغاكان

جذبفيالجويةالخطوطمنافسةأوروباعبرالسريعة

قطاراتتوفيرفيالحديديةالسككنجحتولقد،الركاب

عامبريطانيافىواستكملت.والدرجةالجودةعاليةيومية

الحديديةالس!صكلخطوطالمعلقةالخطوطكصبةأم669

ومانشستر،وليفربولبرمنجهاممنكلإلىلندنمن

وقدمتبعد.فيماجلاسجوإلىالخطوطهذهوامتدت

القرنمناسمبعينياتفىالبريطانيةالحديديةاسمككخطوط

ساعة.اكما002إلىسرعتهاتصلقطاراتالعشرين

القررتسعينياتشهدت.اليومالحديديةالسكك

الحديدية.ا!سككاتقنيةفيهائلاتطوراالعشرين

أرقاماتسجلأنالفرنسيةالحديديةالسككواستطاعت

مثل،الدولببعضحدامماقطاراتها،سرعةفيقياسية

فيرغبتهاتبديأنوغيرها،الجنوبيةوكورياالمكسيك

منكثيروباعت.المجالهذافيالفرنسيةالتقنيةشراء

الخاصللقطاعالحديديةالسككخدماتالدول

إلىالعامةالخدماتقطاعمنلتحويلهاتمهيدا)خصخصة(

السككتحولت،المثالسبيلفعلى.الربحيةالأعمال

مؤسسة08منأكثرإلى،أم499عامالبريطانيةالحديدية

منكلفيمماثلةتغييراتجرت،العامنفص!وفي.خاصة

العسككوافقتأم،599عاموفيوألمانيا.هولندا

بنخاصةقطارأتتسييرعلىالإندونيسيةالحديدية

وسولو.جاكارتا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

دولةب!!الحاصةالمقالاتفيوالمواصلاتبالنقلالحاصالحزءان!

التاليةةالمقالات:أيصاانظر.وقارة

تراجم

حولى،هري)عائلة(ستيفسحولىمورتيمرحورحبلماد،

حورح،وستسجهاوسحورج،هدسونوليمماتياسبولدوي!،

دريتشار،تريفيتيك

حسال،يزسدلأا

ورولاأ

ثممىتوم

الصساعيةالتورة

استخدامحقوق

الحو

صلةذاتأخرىمقالات

الحديديةالس!!حط

الكهردائي

سيرياحديدسكة

الأحاديةالحديديةالسكة

الأنفاقحديدسكك

الصاروخ

طرةلقاا

الديزلمحرك

الم!جح

النفق

والمواصلاتالمق!
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الموفوعصرعنا

الناسالحديديةالسككتخدمكيف

الركابقطرات

الشحنقطاراتب

الحديديةالسككمكونات

السيرحهار-أ

الحطوط!-

الشصعمليات!

المرورفىالتحكم

اليدويةالكتلةإشارةأطمة-أ

الآلية.الكتلةإشارةأدصمةأ!-

القطاراتفيأخرىتحكمنطم!

التحديثخطط

العالمحولالحديديةالسكك

أحربياالعالمفيالحديديةالس!طث-أ

الشماليةأمري!ط!

الحموبيةوأمريكاالوسصأمري!صا!

لياستراأ-د

ليوريلمداهـ-

الصينو

ورولاأ-ر

دا!ا-ح

لانليااط

إفريقياجمو!-ي

المتحدةالمص!!ة-ك

أيرلندا-ل

الحديدية.ال!ككهواة

تاريخية.نبذة

دورها؟وما؟الشفةما

السككعصربدايةع!ظلالهاتركتالتيالحادثةما

الحديدية؟

القياسمحددوما؟الحديديةللس!!القياسمحددما
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؟ريلمعياا

الحدبة؟ساحةوماالهرز؟ساحاتما

الواحدالخطعلىراتالمطعلىللمحالظةالمتبعالأسلو!ما

أماد؟!ي

العالم؟فيحديديةسكةحطأولإنجارتممتى

العالم؟!يحديدية!مكةحطأطولما

العالم؟فىقطهارأسرعسرعةما

؟المناورةلقاطرةالمقصودومااحسمطحة؟العرلاتحدماتما

السعودية؟فىالقطاراتتسييرتشرهـعلىالتيالهيئةاسمما

العربي؟العالم!يالحديديةالس!ثإنشاءلدأمتى

أ!ترالي،موسيقي(.-م291)9بيتر،سكلثورب

عرضهاالتيالشمسموسيقىبفضلعالميةشهرةاكتمسب

أداهاالتي4إركاندامقطوعتهوأما.أم659عاملندنفي



الموسيقية،الالاتروالأوتارالكمانعلىمنفرداعازفا

عزفتافقد،السادسةالرباعيةالوتريةمقطوعتهوكذدك

لونسستونمدينةمواليدم!وسكلثوربوالممع.نطاقعلى

أستراليا.فيتسمانيامقاطعةفي

أشهرأم(.426-061)9جونالسيرسكلنج،

لمجلاطارتجطتجوطعةوهي.الفرسانالشعراءأعضاء

إنجلترا.مللثالأولتشارلزالملك

لهكوميديةقصيدةأشهرفيكونجريفوليمعنهقال

الرضاعة.وسهل،طبيعيإنهأم(007)العالعمطريق

الشاعر.يعيشهاكانالتيالهمجيةالحياةإلىتشيروالرضاعة

أجلوراسكلئمسرحيةمسرحياتبينومن

من!شواتأربعبرحدقصائدهنشرتمولقدام(،)637

فرجمينتاعنوانتحتباتهكتمنمجموعةفيوذلك،وفاته

جلسةفيأدبياناقدابوصفهسسكلنجمقدرةوتتضحأوريا.

أيامه.فيللشعريةشعرمراجعةوهىأم()637الشعراء

593السكنابن

بالخدمةوالتحقبإنجلترا،ميدلسيكسسكلئفيولد

علىللسيطرةبالتامرام641عامفيواتهم.العسكرية

منتحراماتوربما.هناكوماتباريسإلىفهرب،الجيش

بالسم.

م(.9-70649هـ،353)492-السكنابن

الحافظ،البغداديعل!أبوالسكنبنعثمانبنسعيد

،البغويالقاممماباسمع.الحديثعلماءأحد.الثقة

عبدالعزيزبنوسعيدالفربري،يوسفبنومحمد

،مندهابنعنهروى.وغيرهمجوصاوابن،الحلبي

بنوعلىالدقاقمحمدبنوعليسعيد،بنوعبدالغني

أسماءالعارفينهديةفيلهوذكر.وغيرهمالبرنيقىنصر

المأثورةالصحاح،الحديثفيالسنن:التاليةالمصنفات

فىرحل.الحديثفيالمنتقىالمحيحووش!،النبىعن

والكوفة.،والبصرة،وواسطدمشقفزأرالعلمطلب

بمصر.وتوفي
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